Propozície
1. ročníka Regionálnej súťažnej výstavy
„Kraslice v Sobranciach“
Mesto Sobrance
Primátor mesta Sobrance Ing. Pavol Džurina
Regionálne združenie mesta a obcí Sobranského regiónu
Centrum voľného času Sobrance

vyhlasujú regionálnu súťažnú výstavu „Kraslice v Sobranciach“
Názov súťaže – Kraslice v Sobranciach
Termín a miesto výstavy – Slávnostné otvorenie – 15. marec 2018 – 11.00 hod.
Dom Kultúry – sídlo Centra voľného času
Výstava - 15. 3. 2018 – 15. 4. 2018
Vyhlasovateľ súťažnej výstavy – Mesto Sobrance
Poslaním Regionálnej súťažnej výstavy je upriamiť pozornosť súťažiacich na ľudovú
tvorivosť a folklórne tradície, ktoré sa dodržiavajú počas Veľkonočných sviatkov na
Zemplíne. Jedným zo symbolov Veľkej noci je aj vajíčko, ako symbol jari a znovuzrodenia.
V našich končinách si tieto sviatky bez kraslíc snáď ani nevieme predstaviť. Historici sa
rôznia v názore na pôvod tohto slova. Jedni sa prikláňajú k vysvetleniu, že pochádza zo slova
krásny alebo krása. Druhá skupina predpokladá, že vznikla z ruského slova “krasnyj”
(červený). Pôvodná farba slovanských veľkonočných vajíčok bola totižto červená. Typickú
bordovo červenú farbu dosiahnete ak budete vajce variť vo vode s cibuľovými šupami.
Pretože práve vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach odpradávna
symbolom plodnosti, života, nesmrteľnosti, vzkriesenia a vďaka škrupinke i pocitu bezpečia.
Vajíčko – kraslica bude symbolom našej Regionálnej súťažnej výstavy „Kraslice
v Sobranciach“ vyrobené akoukoľvek technikou.

PODMIENKY ÚČASTI
Súťažnej výstavy sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ, SŠ, jednotlivci a kolektívy a Občianske
združenia. Súťažiaci ľubovoľnou technikou môžu vyrobiť, vyzdobiť, zostrojiť kraslicu.
Podmienkou je, že výrobok musí mať tvar vajíčka, akejkoľvek veľkosti. Vítané sú rôzne
techniky.
Súťažné výrobky zašlú, alebo osobne prinesú zástupcovia školy, alebo jednotlivci,
Občianske združenia do 13. 3. 2018 na adresu:
Dom kultúry – sídlo Centra voľného času
Námestie slobody 580/1
073 01 S o b r a n c e
Tel. číslo : 0915 883 632 - CVČ
0905 121 110 – P. Zoľáková

Výstava bude sprístupnená v priestoroch Domu kultúry mesta Sobrance od 15. marca 2018 do 15.
apríla 2018. Denne – pracovné dni – od 8.00 hod. do 18.00 hod. Vystavené budú všetky výrobky,
ktoré nám do určeného dátumu doručíte na danú adresu. Organizátor si vyhradzuje právo vyhlásiť 1.
ročník Regionálnej súťažnej výstavy ako nesúťažný a všetci, ktorí sa zúčastnia budú ocenení.

Každý výrobok, alebo výrobky majú byť na priloženej vizitke označené týmito údajmi:
a/ meno autora/jednotlivca/kolektívu
b/ veková kategória
d/ adresa školy/ organizácie
Prosíme, aby údaje o autorovi boli vypísané čitateľne.

Do súťaže budú zaradené len originálne práce. Budú vyradené aj výrobky, ktoré tematicky
nespĺňajú kritériá súťaže.
VEKOVÉ KATEGÓRIE
I. kat.
II. kat.
III. kat.
IV. kat.
V. kat.

MŠ - ZŠ - ZUŠ
/ 4 - 10 rokov/
ZŠ - ZUŠ
/ 11 - 15 rokov/
Stredné školy / aj stredné školy s umeleckým zameraním/
Občianske združenia
jednotlivci a kolektívy z iných okresov

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Výrobky vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v
každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo
niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú uverejnené v tlači.

Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostnú vernisáž,
kde si prevezmú ceny a diplomy.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Výrobky si môžete po ukončení výstavy vyzdvihnúť do 30. 4. 2018 v Dome kultúry –
sídlo Centra voľného času, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 18.00 hod. Organizátori si
vyhradzujú právo reprodukovať výrobky v tlači, v médiách v záujme propagácie.
Kontaktná osoba:
Mgr. Marika Kasičová
mesto.sobrance@gmail.com
0905 875 327

