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Literárna a výtvarná súťaž:

Rodina: ...aby deti otcov mali, aby mali mamy!

Vyhlasovateľ: Fórum kresťanských inštitúcií, Gorkého 15, Bratislava (www.fkLsk)

Súťažné kategórie:

1. Kategória - študenti 1. - 4. ročníka stredných škôl

2. Kategória - žiaci 8.a 9. ročníka ZŠ

1. a 2. kategória súťažia v literárnej tvorbe.

3. Kategória - žiaci 5.- 7. ročníka ZŠ,ZUŠ

4. Kategória - žiaci 1.-4. ročníka ZŠ, ZUŠ

3. a 4. kategória súťažia vo výtvarnej tvorbe.

Diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa nevracajú.

Poslanie súťaže:

Súťaž má za cier podnietiť deti a mládež uvažovať nad rodinou v ktorej vyrastajú, nad svojou
predstavou o rodine, ktorú chcú sami v budúcnosti vytvoriť. Existuje lepšie riešenie pre dieťa a jeho
rodičov, ako usporiadaná prirodzená rodina? Aká je rodina tvojich snov?

Poslaním súťaže je prehíbiť pozitívny vzťah mladej generácie k hodnote tradičnej rodiny
a u starších žiakov a študentov dať podnet na kritické skúmanie iných foriem spolužitia, s ktorými sa
stretávajú, či cez informácie z médií alebo osobnou skúsenosťou v každodennom živote a túto
reflexiu o rodine a túžby s ňou spojené pretransformovať do výtvarnej alebo literárnej podoby.

Priebeh, podmienky súťaže:

V literárnej súťaži je možné použiť slohový útvar podľa vlastného výberu. Rozsah približne
2 strany formátu A4 písané rukou (1,5 strany formátu A4 text písaný na počítači)

Vo výtvarnej súťaži autori prác môžu použiť rôznu techniku: kresbu, maľbu, grafiku,
kombinovanú techniku. Práce musia zodpovedať téme.

Literárne a výtvarné práce je potrebné odovzdať najneskôr do 30. 4. 2013 zástupcovi
organizátora Dňa rodiny vo Vašom regióne, alebo zaslať poštou na adresu regionálneho
organizátora Dňa rodiny (Kontakty uvádzame na konci tejto prílohy).

Zasielané práce do literárnej a výtvarnej súťaže musia mať uvedené:

- meno, priezvisko autora, vek
- kontaktné údaje o škole ( adresa školy, tel. a E-mail kontakt na školu)

Súťaž je jednokolová.
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Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční na verejnom podujatí osláv Medzinárodného dňa
rodiny vo Vašom regióne. Ocenení jednotlivci a školy dostanú informáciu E-mailom
aj písomne. Usporiadatel' si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie
nekomerčné aktivity a ich reprodukciu v tlači. Ocenené literárne práce budú zverejnené na
webstránke www.denrodiny.sk a ponúknuté na publikovanie do elektronických a printových
pro rodinných médií. Výtvarné práce budú vystavené v centrách pre rodinu.

Ocenenie: Dve literárne aj výtvarné práce z každej kategórie budú ocenené zaujímavými
cenami (vecnými cenami alebo rodinnými vstupenkamijpoukazmi do reštauračných
zariadení, wellness, prípadne na kultúrne či športové podujatie).

Dôležité dátumy

Vyhlásenie súťaže:

Uzávierka súťaže:

Adresa:
Gorkého 15, Bratislava

iS. marec 2013

30. apríl 2013

Tel: E-mail: Web: /LO: O/L: Bankové spojenie:
+421903982096 info@fki.sk www.fki.sk 36075710 2022098243 VÚB,1997279158/02oo

http://www.denrodiny.sk
mailto:info@fki.sk
http://www.fki.sk

