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„Vitaj náš Mikuláš“ 
súťaţ pre deti materských škôl predškolského veku 

 

 

Vyhlasovateľom súťaţe je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja. 

 

Termíny:  

08. 11. 2021 - 23. 11. 2021 – prihlasovanie a zasielanie  fotografii prác do súťaţe 

26. 11. 2021 - 02. 12. 2021 do 14.00 hod. – hlasovanie facebook KKS 

06. 12. 2021 – Mikuláš odovzdanie cien 

 

Súťaţné podmienky: 

- súťaţiaci sa prihlasuje do súťaţe formou prihlášky a zaslaním fotografie súťaţnej  

práce, 

- kaţdá práca bude označená názvom, triedou v MŠ, 

- kaţdý kolektív/trieda zasiela jednu prácu, 

- kolektív vytvorí  ľubovoľné  dielo na tému „Vitaj náš Mikuláš“ (kresbu, maľbu, 

priestorovú kompozíciu, koláţ, úţitkový alebo dekoračný predmet, a pod.), 

- všetky výtvarné techniky sú povolené, 

- súťaţné práce musia byť pôvodné a vytvorené účastníkom súťaţe, nie treťou osobou, 

- účastníci súťaže dávajú súhlas na zverejnenie z legislatívy upravujúcej oblasť 

ochrany osobných údajov /GDPR/ . 

- Súťaž je nepostupová. 

 

Charakteristika súťaţe: 

- súťaţ je zameraná na práce kolektívov, 

- súťaţ je určená pre deti predškolského veku. 

 

Ciele súťaţe: 

- podporiť kreativitu, talent, umelecké cítenie u detí, 

- podporiť vzájomnú spoluprácu v predškolskom veku vytvorením súťaţného diela, 

- vyvolať u detí zdravú súťaţivosť, 

- danou témou priblíţiť deťom radostné obdobie roka a vzbudiť u nich nadšenie. 

 

Výstupy zo súťaţe: 

- budú zverejnené na web stránke kulturnekysuce.sk, facebooku, instagrame KKS 

v Čadci a v médiách. 

 

Súťaţné kategórie: 

- kolektívy deti predškolského veku. 

 

Prihlasovanie: 

- súťaţiaci sa prihlasuje do súťaţe vyplnením elektronickej prihlášky a zaslaním 

fotografie práce  na e-mail: miroslava.bohacikova@vuczilina.sk. 
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Hlasovanie:  

- v termíne od 26. 11. 2021 do 02. 12. 2021 do 14.00 hod. prostredníctvom facebook 

KKS. 

 

Ocenenia:  

- v ocenené budú tri kolektívne práce s najvyšším počtom hlasov /1., 2., 3., miesto/,  

- víťazí získajú diplom a vecné ceny podľa umiestnenia,  

- kaţdá zapojená škôlka získa audio nahrávku rozprávky, napísanú špeciálne  na túto 

príleţitosť od autora Petra Kolembusa, ktorý je zároveň  autorom novinky na kniţnom 

trhu Kysucké dračie a iné príbehy, 

- jedno mimoriadne ocenenie udelí riaditeľka KKS v Čadci  PhDr. Silvia Kajanková. 

 

 

Kontakt: 

Mgr. Miroslava Boháčiková 

miroslava.bohacikova@vuczilina.sk 

041 433 12 53, 0903 535 510 

KKS v Čadci, Ul. 17.novembra, 022 01 Čadca 

 

 

Záverečné ustanovenia: 

 

- v prípade nesplnenia akýchkoľvek podmienok  uvedených v týchto propozíciách 

nemusia byť súťaţné práce zaradené do súťaţe, alebo z nej môţu byť vyradené, 

- prihlásením sa do súťaţe autor dáva súhlas na vyhotovenie, na uverejnenie práce, 

názvu škôlky a to v tlači, na webe, facebooku, instagrame KKS v Čadci. Súhlas dáva 

aj na pouţitie fotografií ako aj ich rozmnoţenín na účely archivácie, zaradenia do 

databázy KKS v Čadci, a realizácie aktivít za účelom šírenia osvetovej činnosti. 

Súhlas je poskytnutý dobrovoľne a platí do odvolania. Dotknutá osoba svoj súhlas 

môţe kedykoľvek odvolať písomnou formou. Bliţšie info: 041/4331253. 

- organizátor súťaţe si vyhradzuje právo zmeny stanovených termínov z dôvodu 

prebiehajúcej pandémie a prijatých opatrení s ňou spojených. 

 

 

 

 

 

 

V Čadci dňa 02. 11. 2021      KKS v Čadci 

 

     

 


