
PRO PO Z ÍCI E 
 

nová súťaž CVČ pre deti a mládež 
 

P R Í B E H  
  Z O   S T O N O Ž KY  

 

Vyhlasovateľ a organizátor:  Centrum voľného času Senica, Sadová 646/8 
 

CVČ Stonožka vyhlasuje regionálnu súťaž, „Príbeh zo Stonožky“, ktorej cieľom je fotograficky,alebo 
písomne vyjadriť TOP zážitok z činnosti v CVČ Senica. Určite je každému jasné prečo! Spestriť  a využiť 

čas, ktorý máme počas týchto nedobrovoľných „korona“prázdnin, prevetrať  pamäť a svoje 
schopnosti... a zistiť, ako Stonožku vnímate. Či s ňou zažívate aj humorné chvíľky,či ste u nás našli 

nových kamarátov, či sa ste naučili to, po čom ste túžili.... , alebo aj nie...Popátrajte  v PC, mobiloch 
a fotoaparátoch, či v pamäti po nejakej TOP fotografii z činnosti CVČ, kde je zachytená Tvoja osoba  -  

momentky zo súťaží, koncertov, táborov, lyžovačiek, z  akcií CVČ ako Bublinkový deň, MDD, 
mikulášske divadlo, koncerty Sonny, Spirit,  Strašidelnápárty..., ale najmä  z činnosti z vášho 

záujmového krúžku, ztréningov či iných aktivít krúžku, materskéhocentra, študentského 
parlamentu.... Pozor ! Nemusíte nutne pátrať po autorovi fotografie! Hľadáme a budeme hodnotiť 
najmä„príbeh“fotografie!!!Podobne ako vo fotografickej kategórii, skúste  vyjadriť váš zážitok so 
Stonožkou aj v literárnej forme – písomná práca, PRÓZA. Fantázii sa medze nekladú. A súťaží sa 
o pekné ceny!Fotografie a práce treba poslať do 1. júna 2020. Páni, to bude darček pre Stonožku! 

Hlavné podmienky súťaže: 
1. Téma súťaže:   fotograficky, alebo písomne vyjadrený TOP ZÁŽITOK z činnosti v CVČ 

Stonožka Senica 
 

2. Kategórie súťaže: I. Fotografická časť  - fotografie z rokov 2015 – 2020 
II. Literárna časť – pôvodná próza(nie je obmedzené rokom príbehu) 

 

3. Vekové kategórie: 
- fotosúťaž:  autori vo veku5 až  18 rokov, u mladších detí s pomocou a účasťou dospelých 

a) 5 – 8 rokov     b)9 – 13 rokov       c) 14 – 18 rokov 
- literárna súťaž:autori vo veku a) 9 – 13 rokov    b) 14 – 18 rokov 

- adresáti súťaže: deti a mládež zo Senice a  okolia (môžu i nemusia byť členmi krúžkov CVČ) 
 

Technické podmienky: 
Fotosúťaž 

-digitálna fotografia, od jedného súťažiaceho max. 3 samostatné fotografie, alebo 1 
spracovanú fotokoláž, formát jpg. veľkosť fotografie min. 1 MB 
- zaslať ako prílohy, na e-mail:   dana.kopecka.cvc@gmail.com 

-  do e-mailu ďalej treba uviesť:  meno a priezvisko súťažiaceho, vek, NÁZOV snímky, adresa 
bydliska, e-mail a číslo telefónu kontaktnej osoby a  ku každej fotke či koláži aj dve, tri výstižné 

(ak viete autora fotografie, uveďte i jeho menoa tiež menorodiča, ktorý za dieťa fotografie odosiela) 

Literárna súťaž 
- forma prozaického útvaru:  poviedka, príbeh, úvaha...(nie je striktne  stanovené) 
- rozsah max. 2 stránky formátu A4, elektronická podoba, word, slovenský jazyk 

- zaslať ako prílohu,  na e-mail:  dana.kopecka.cvc@gmail.com 
-  do e-mailu ďalej treba uviesť:  meno a priezvisko súťažiaceho, vek,  adresa bydliska, e-mail 
a číslo telefónu kontaktnej osoby  (uveďte tiež aj meno rodiča, ktorý za dieťa prácu odosiela) 

Uzávierka súťaže:  1. júna 2020 !! 
 



Víťazi súťažena prvých troch miestach, v každej kategórii, získajú vecné odmeny od organizátora 
a sponzorov. 

V porote zasadnú: dvaja zamestnanci CVČ, dvaja členovia krúžkov CVČ, profesionál z oblasti 
fotografie, resp. výtvarného umenia a odborníkna literatúru 

 

Termín vyhlásenia výsledkov:  do 20. júna 2020 (diplomy a ceny poštou)Ak budú povolené 

podujatia v menšom počte účastníkov,  bude v CVČ Senica  zorganizované slávnostné vyhodnotenie, 

s účasťou poroty a hostí a prezentáciou víťazných prác. Pozvánkapríde mailom. 

Víťazné práce budú zverejnené na webe a fb CVČ Senica a publikované v regionálnej tlači. Ak 

podmienky dovolia, pripravíme v CVČ aj výstavu prác, resp. virtuálnu výstavu na webe CVČ. 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť podmienky súťaže, ako aj právo 
súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť (napríklad ak sa prihlási málo súťažiacich) 

Upozornenie: Prihlásené fotografie môžu byť použité pre propagačné a iné účely CVČ a Mesta Senica. 
 

Veľmi sa tešíme na vaše vtipné nápady a spomienky vo fotografiách a nevšedné príbehy  s našou 
Stonožkou. Privítame i prínos rodičov našich detí. 

Ďakujeme za propagáciu súťaže a  zdieľanie v elektronických médiách. 

 

Za organizátora: 
Dana Kopecká, vedúca odd. kultúry, CVČ Senica0907774406, e-mail:dana.kopecka.cvc@gmail.com 

 

Riaditeľ súťaže:  Mgr. Ivan Lajda, zastupujúci riaditeľ CVČ Senica 

 
V Senici,  10. 5. 2020 

 

mailto:dana.kopecka.cvc@gmail.com

