Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
040 01 KOŠICE , Masarykova 9

Zdravotnícke zariadenie: Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

___________________________________________________________________________

v spolupráci s mestom Košice
pod záštitou viceprimátora mesta Košice MUDr. Mareka Vargovčáka
a v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca a projektom MOST 2009
Mesiac o Srdcových Témach
vyhlasujú výtvarnú súťaž
pre deti MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ
na tému:

„ZDRAVÉ SRDCE“
Témy:

Srdce ako nenahraditeľný orgán ľudského tela, Srdce ako symbol

Cieľ:

Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými
technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť
pre realizáciu svojich malých výtvarných diel.

Vernisáž výtvarných prác sa uskutoční 6. mája 2009 o 14 h.

vo vstupnej hale Železničnej nemocnice s poliklinikou Košice
ako sprievodná akcia Dní mesta Košice

Podmienky súťaže:
Trvanie súťaže : 10.február 2009 - 20. apríl 2009
Súťažné kategórie:

I. kategória deti MŠ
II. kategória deti 1. stupeň ZŠ
III. kategória deti 2. stupeň ZŠ
IV. kategória deti ZUŠ
V. kategória deti CVČ
Súťažné podmienky:
 Každá práca musí mať na zadnej strane (nie na prednej !!!!!) základné označenie:
uviesť prosím na nasledovný formulár
Meno a priezvisko autora
Vek autora, prípadne trieda
Presná adresa školy a názov školy
Názov práce
Súťažná kategória

 Maximálny formát práce A2, počet prác od jedného autora nie je obmedzený,
dvojautorstvo a viac osôb na jednej práci je možné, do súťaže sa neprijímajú
priestorové práce.
 Výtvarné práce môžete zasielať poštou alebo priniesť osobne do ŽNsP Košice,
Masarykova 9, sekretariát riaditeľa najneskôr do 20. 4. 2009. Prosíme o dodržanie
termínu doručenia prác. Práce doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené
do hodnotenia.
 Súťažné práce po ukončení výstavy zostávajú u vyhlasovateľa.
Hodnotenie súťaže:
 Výtvarné práce bude v jednotlivých súťažných kategóriách hodnotiť porota zložená
z organizátorov súťaže a výtvarných umelcov.
 Hodnotenie prebehne v piatich súťažných kategóriách. Hodnotené v rámci
jednotlivých súťažných kategórií budú spoločne práce jednotlivcov i kolektívov.
 V rámci každej súťažnej kategórie porota udelí vecné ceny všetkým súťažiacim,
ktorých výtvarné práce sa umiestnia na prvých 3 miestach v tejto kategórii.
 V prípade výnimočnosti výtvarného diela, porota môže udeliť mimoriadnu cenu
poroty v jednotlivých súťažných kategóriách.
Kontaktné osoby:
MUDr. Rudolf Gaško
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Železničná nemocnica s poliklinikou
040 01 KOŠICE, Masarykova 9
E-mail: gasko@zzke.sk
Tel.č.: 055/229 5865

Ing. Henrieta Behinová
Magistrát mesta Košice
Oddelenie školstva
040 11 Košice, Tr. SNP 48/A
E-mail: henrieta.behinova@kosice.sk
Tel.č.:055/64 19 299

