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PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

„Príbeh o poľsko-slovenskej krajine” 

 

 
1. Organizátori: 

Primátor mesta a obce Zagórz, 

Riaditeľ organizácie Dukla Destination n.o. vo Svidníku. 

 
2. Ciele súťaže: 

Súťaž je súčasťou realizácie mikroprojektu s názvom „Moderné tváre pohraničnej 

kultúry“ spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020. 

Cieľom súťaže je: 

• šírenie historických poznatkov o Poľsku a Slovensku vrátane spoločných 

historických referenčných bodov, 

• starostlivosť o zachovanie pamätí osôb, ktoré sa zaslúžili pre históriu Poľska 

a Slovenska, 

• prebudenie záujmu o históriu oboch štátov, 

• formovanie vlasteneckých postojov medzi mládežou a pocit 

spolupatričnosti k ich krajine. 

 
3. Forma súťaže: 

 súťažná forma je výtvarná práca využívajúca ľubovoľnú techniku (formát A2) 

spočívajúca na vytvorení modelu časovej osi s prihliadnutím na historické 

alebo spoločenské udalosti v ktoromkoľvek vybranom období (minimálne 

obdobie je 50 rokov), zobrazená na „priereze kmeňa“ stromu (príklady 

modelov v prílohe sú len ilustratívne), kde letokruhy budú zodpovedať 

dátumom jednotlivých udalostí. Práca má spočívať na ich vhodnom nanesení a 

označení, pri zohľadnení prvého a posledného „letokruhu“ ako hraničných 

dátumov, ktoré určujú vybraný historický interval práce. Udalosti sa môžu 

zároveň týkať historických ako aj spoločenských udalostí, a dokonca aj 

súkromných, napríklad sa môžu vzťahovať na postavenie školy alebo 

narodeniny riaditeľa školy alebo jednotlivých zhotoviteľov. 

 výtvarné diela by mali byť kódované v súlade s postupmi kódovania prác, ktoré 

stanovili vedúci daných skupín. Jeden kód zodpovedá jednej päťčlennej 

skupine. 

 každá skupina môže pripraviť jednu prácu. 
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4. Adresáti súťaže: 

 súťaž je určená študentom základných škôl z obce Zagórz a mesta Svidník na 

Slovensku v dvoch vekových kategóriách 8 - 11 a 12 - 15 rokov, 

 súťaž je založená na súťaži päťčlenných skupín z každej školy, 

 každá škola môže prihlásiť do súťaže maximálne 4 päťčlenné skupiny. Po dve 

v každej vekovej skupine 

 
5. Podmienky účasti: 

 

Do súťaže je potrebné sa prihlásiť do 11.11.2019 a odovzdať prihlášku, ktorá tvorí 

prílohu k Pravidlám súťaže spolu so súťažnou prácou: 

 na Mestskom úrade v  Zagórzi,  v prípade  žiakov  z obce  Zagórz  (miestnosť 

č. 35, ul.3 Mája 2, 38-540 Zagórz), 

alebo 

 v sídle organizácie Dukla Destination n.o., v prípade žiakov zo Svidníka 

(miestnosť č. 1, ul. Sovietskych hrdinov 165,Svidník 089 01). 

 
6. Ceny: 

 
Budú ocenené štyri skupiny z každej krajiny, dve v každej vekovej kategórii. 

Štvorčlenná poľsko-slovenská porota udelí prvé miesto a ocenenie v každej vekovej 

kategórii skupinám, ktoré vykonali najzaujímavejšie práce. Každá ocenená skupina 

(celkom 40 osôb a učitelia) sa zúčastní spoločných vyučovacích hodín histórie „nad 

hranicami“ - dvoch jednodňových výletov do Poľska a na Slovensku a získa diplomy a 

propagačné materiály s logami programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 

Poľsko-Slovensko 2014 - 2020. Budú sa organizovať aj integračné súťaže a hry. 

 
7. Hodnotenie prác: 

 práce bude hodnotiť štvorčlenná poľsko-slovenská porota. Zloženie poroty 

bude vyhlásené spolu s výsledkami súťaže. 

 zo zasadnutia poroty bude vyhotovená zápisnica. 

 
8. Výsledky súťaže: 

 
Výsledky súťaže budú zverejnené na sociálnych sieťach a webových stránkach 

organizátorov: www.zagorz.pl, www.dukladestination.com. 

http://www.zagorz.pl/
http://www.dukladestination.com/
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9. Záverečné ustanovenia: 

 účasť v súťaži je podmienená súhlasom s Pravidlami súťaže a súhlasom 

účastníkov a ich rodičov / zákonných zástupcov so spracovaním ich osobných 

údajov Organizátormi aj subjektmi spojenými s priznaním a poskytnutím 

spolufinancovania s cieľom splniť povinnosti vyplývajúce z ustanovení  

dohody o spolufinancovaní z Európskeho fondu regionálneho rozvoja aj zo 

štátneho rozpočtu vrátane zverejňovania údajov na webových stránkach, 

sociálnych médiách, tlači aj právo disponovať svojím zobrazením, 

 Organizátori späť vrátia zaslané práce, 

 tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom začatia súťaže a sú platné do jej 

ukončenia. Organizátori si z vážnych dôvodov vyhradzujú právo na zmenu a 

doplnenie Pravidiel, ktoré nemožno pripísať Organizátorom, za predpokladu, 

že zmeny Pravidiel neporušia práva získané účastníkmi Súťaže. 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME, 

ABY STE SA ZAPOJILI DO SÚŤAŽE 

 

ORGANIZÁTORI 
 


