Kto toto spáchal
Neodmysliteľnou súčasťou festivalu vedy je už tradične VÝTVARNÁ SÚŤAŽ určená deťom navštevujúcim základné
školy, materské školy a základné umelecké školy. Táto súťaž je príležitosťou pre všetky zvedavé deti so vzťahom
k výtvarnému prejavu aby nakreslili, či namaľovali jedného živého slovenského vedca.
Učitelia, opíšte deťom slovenského výskumníka a jeho výskum. Deti majú následne za úlohu vytvoriť identikit
vedca: nakresliť obrázok výskumníka tak, ako si ho predstavujú. K obrázku môžu dokresliť aj ilustráciu oblasti
výskumu, ktorej sa daný vedec venuje. Do súťaže je možné prihlásiť sa len ako jednotlivec – autor práce, ktorý
môže do súťaže poslať len jednu prácu. Jeden pedagóg však môže opisovať vedca neobmedzenému množstvu
detí.
Súťaž vyhlasujú:
•

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – SOVVA, Slovenská akadémia vied - SAV, portál
EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky - CVTI SR

Súťažné kategórie:
•
•
•

žiaci I. stupňa ZŠ
žiaci II. stupňa ZŠ
materské školy

Podmienky účasti:
•
•
•
•
•
•
•

Sken vyplneného formuláru spolu s oskenovaným/odfoteným obrázkom odošlete na e-mailovú adresu
sutaz@sovva.sk
Originál obrázku pošlite na adresu: SOVVA, o.z., Námestie 1. Mája 15, 811 06, Bratislava. Obálku označte
heslom: „VÝTVARNÁ SÚŤAŽ“
Súťaž prebieha do 17. septembra 2018 (uzávierka súťaže). Akceptované budú len práce s poštovou
pečiatkou najneskôr s týmto dátumom. Práce zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do
hodnotenia.
Zaslaním prihlášky tvorca a jeho zákonný zástupca čestne vyhlasujú, že tvorca pripravil súťažnú prácu
sám resp. za asistencie pedagóga a nijako nekopíruje dielo druhých a že má
neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na jeho použitie v neobmedzenom rozsahu.
Zaslaním prihlášky tvorca a jeho zákonný zástupca čestne vyhlasujú, že súhlasia so zaradením súťažného
diela do tejto súťaže.
Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade že by sa nemohli dosiahnuť ciele súťaže.
Organizátori súťažné práce nevracajú.

Hodnotenie
•
•

Víťazov súťaže vyberie porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľa súťaže.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční počas festivalu vedy dňa 28. septembra 2018 na hlavnom
pódiu v Starej Tržnici v Bratislave. V prípade, že sa víťazi odovzdávania cien nebudú môcť zúčastniť
osobne, budú im následne zaslané poštou.

