
PRAVIDLÁ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE 

„FAREBNÉ POHRANIČIE” 

PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE POĽSKO-SLOVENSKÁ 

REPUBLIKA 2007-2013 

 

§ 1 

Organizátor súťaže 
 

1. Organizátorom súťaže je Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko-Slovenská Republika 2007-2013 so sídlom v Krakove, ul. Halicka 9, 31-036 Krakov, 

Poľsko. 

2. Cieľom súťaže je výber 12 prác, ktoré budú následne zverejnené v kalendári na rok 2014 

slúžiacom na propagáciu Programu. 

§ 2 

Organizačné pravidlá  

 

1. Organizácia súťaže je spolufinancovaná Európskou úniou z rozpočtu Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 

2007-2013. 

2.Témou súťaže je prezentácia výsledkov realizácie Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 vo forme výtvarných prác. 

3. Súťaž prebieha od 01.03.2013 do 30.04.2013. Práce treba zaslať najneskôr do 

30.04.2013 na adresu Spoločného technického sekretariátu (STS)  

ul. Halicka 9, 31-036 Krakov, Poľsko. Rozhoduje dátum doručenia. Po zasadnutí súťažnej 

poroty budú výsledky súťaže zverejnené na internetovej stránke Programu www.plsk.eu a na 

facebookovom profile Programu http://www.facebook.com/ProgramPLSK najneskôr do 

30.06.2013.  

4. Pravidlá súťaže budú sprístupnené na internetovej stránke Programu www.plsk.eu a na 

facebookovom profile Programu http://www.facebook.com/ProgramPLSK.  

 

 

§ 3 

Účastníci súťaže 

1. Súťaž je určená pre deti a mládež škôl z poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti zahrnutej 

do  Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013: na poľskej 

strane - základné a nižšie stredné školy (okresy: żywiecky, cieszyńsky, bielsky, pszczyńský, 

oświęcimský, wadowický, suský, myślenický, limanowský, nowotarský, tatrzańský, 

nowosądecký, gorlický, jasielský, strzyżowský, krośnieńský, sanocký, leský, bieszczadzký, 

brzozowský, przemyský, rzeszowský, jarosławský, przeworský, lubaczowský); na slovenskej 

strane - základné školy zo Žilinského a Prešovského kraja. 

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora ani členovia ich rodín. 
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§ 4 

Podmienky súťaže 

1. Účasť v súťaži je dobrovoľná a zdarma. 

2. Každý účastník môže zaslať len jeden príspevok. Súťažiaci do súťaže zasielajú iba vlastné 

práce, ktoré predtým neboli prihlásené do žiadnej inej súťaže, nemajú žiadne právne 

nedostatky ani nie sú inak zaťažené, či nemajú na ne nárok tretie osoby. 

3.Práce prihlásené do súťaže musia byť tematicky spojené s realizovanými a/alebo 

ukončenými projektmi v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská 

republika 2007-2013. Práce by mali zaujímavým a originálnym spôsobom prezentovať 

realizované a/alebo ukončené projekty. Základné informácie o Programe sa nachádzajú v 

Prílohe č. 1 k týmto Pravidlám. 

4.Ku každej súťažnej práci musí byť pripojená vyplnená a podpísaná prihláška na súťaž, 

vyhlásenie k súťaži a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu účastníka súťaže (Príloha č. 2, 

Príloha č. 3 a Príloha č. 4 k týmto Pravidlám). 

5.Formát súťažných odosielaných prác nesmie byť menší ako A4 a väčší ako A3. Práce musia 

byť vyhotovené niektorou z výtvarných techník: kresba, maľba alebo koláž (práce ploché, nie 

priestorové). Práce musia byť zabezpečené tak, aby sa pri zasielaní nepoškodili. Poškodené 

práce nebude súťažná porota zohľadňovať. 

6.Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s Pravidlami súťaže a  súhlasí 

s ich obsahom.  

 

§ 5 

Ocenenia a vyznamenania  

1. Autori dvanástich najlepších prác budú odmenení diplomom a vecnými cenami v podobe 

propagačných materiálov Programu. 

2. Spomedzi doručených prác sa vyberú tie, ktoré budú zverejnené vo forme kalendára 

Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 na rok 2014. 

 

§ 6 

Súťažná porota  

1. Súťažné práce budú oceňované členmi súťažnej poroty, ktorú vymenúva Organizátor 

súťaže. Táto porota vyberie dvanásť najlepších prác, prípadne udelí vyznamenania. 

2. Úlohou súťažnej poroty je prijímanie prihlásených prác na vyhodnotenie, ohodnotenie 

prihlásených prác, udelenie cien a výber diel na publikovanie v kalendári. 

3. Súťažná porota si vyhradzuje právo na udelenie špeciálnych cien a vyznamenaní. 

4. Súťažná porota, ktorá práce oceňuje, zohľadní iba tie práce, ktoré sú spojené s projektmi 

realizovanými v rámci Programu. 

5. Zasadanie poroty nie je verejné. Rozhodnutia poroty sú konečné a nie je možné sa proti 

ním odvolávať.  

6. Výhercovia súťaže budú o rozhodnutí poroty informovaní telefonicky a/alebo 

elektronickou poštou. 

 

 



7. Zoznam ocenených účastníkov bude zverejnený na internetovej stránke  

www.plsk.eu a na facebookovom profile Programu www.facebook.com/ProgramPLSK  

 v termíne do konca júna 2013. 

8. O spôsobe prevzatia cien budú víťazi informovaní prostredníctvom oficiálnej 

korešpondencie.  

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

1.Práce prihlásené do súťaže nebudú vrátené pôvodným majiteľom a autorom a ostanú 

u Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo publikovať a reprodukovať súťažné práce 

pre marketingové, propagačné a reklamné účely, zverejňovať ich na internete, v médiách a v 

iných formách záznamov vhodných na verejné šírenie a prehrávanie spolu s osobnými údajmi 

autora (meno, priezvisko, vek) bez časového a územného ohraničenia a bez povinnosti 

platenia autorských odmien. 

2.Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť cenu, a to v prípade, ak zaslané práce 

nedosiahnu dostatočnú kvalitatívnu úroveň.  

3.Organizátor súťaže si vyhradzuje právo prerušiť, zmeniť alebo predĺžiť súťaž v prípade 

okolností, ktoré nemôže ovplyvniť. 

4.Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zverejnením nepravdivých 

osobných údajov alebo iných nepravdivých informácií na základe prihlášok vyplnených a 

odoslaných účastníkmi. 

5.Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie a zničenie nedostatočne 

zabezpečených prác.  

6. O všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa súťaže bude Organizátor informovať 

prostredníctvom internetovej stránky Programu www.plsk.eu ako aj facebookového profilu 

Programu http://www.facebook.com/ProgramPLSK. 

7. Organizátor si vyhradzuje právo konečného výkladu Pravidiel súťaže. 

8. Osoba oprávnená poskytovať informácie ohľadom súťaže je Agnieszka Srokosz 

(asrokosz@plsk.eu). 
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