Centrum voľného času, Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica

V Považskej Bystrici, 5.3.2018

Centrum voľného času organizuje pre žiakov
základných škôl
XXVII. ročník súťaže v jarnom a veľkonočnom aranžovaní

„Veľkonočné inšpirácie“
Dňa: 27. marca 2018 (utorok)
Čas: o 8,00 hod.
Kde: v priestoroch CVČ, Lánska 2575/92
Kategórie:
A – žiaci 1. – 5.roč. ZŠ
B – žiaci 6. – 9.roč. ZŠ
Pravidlá súťaže
Súťažia jednotlivci. Súťaž je anonymná.
Súťažiaci je povinný v časovom limite 60 minút naaranžovať jedno svoje dielo.
Nie je prípustné priniesť si na súťaž polovične upravenú prácu.
Vopred pripravené môžu byť len hrubé práce, ktoré si vyžadujú dlhší čas prípravy (uviazaný veniec, upletený košík, podložka a pod.), bez akéhokoľvek náznaku upevnených,
či prilepených aranžérskych prvkov.

Vlastné aranžovanie súťažiaci uskutočňujú priamo na súťaži bez pomoci druhých osôb.
Počas aranžovania nebude súťažiacemu umožnené používať mobilný telefón/tablet za
účelom konzultácie postupu aranžovania. Súťažiaci pracuje na svojom aranžmáne
v stanovenom časovom limite (60 minút).
V čase pred začiatkom súťaže nebude dovolené aranžovať súťažné práce, tento
časový úsek využije súťažiaci podľa svojich možností (na prípravu materiálu, kontrolu
funkčnosti lepiacej pištole, konzultáciu postupu aranžovania, oddych, občerstvenie
a podobne).
Súťažiaci budú mať k dispozícii šatňu na prízemí. Práce si po súťaži berú súťažiaci domov.
Hodnotenie
Porota hodnotí technické prevedenie, spracovanie témy, celkový estetický dojem.
V oboch kategóriách sa budú vyhodnocovať zvlášť závesné úpravy, stolové úpravy
a vence na dvere. Autori ocenených prác získajú diplom a medailu. Všetci ostatní súťažiaci
dostanú diplom za účasť.
Podmienka účasti
Rastlinný, technický a dekoračný materiál si súťažiaci zabezpečujú podľa vlastného výberu
(venujte pozornosť výberu materiálu, aby bol charakteristický pre danú tému). Prírodný
nazbieraný materiál (nie kupovaný) by mal v aranžmáne tvoriť opticky minimálne
50%.
Záujemcov o súťaž prihlasujte na č. tel. 0911 852 002, alebo e-mailom na ligasova@cvcpb.sk
najneskôr do 23.3.2018.
Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ

Vybavuje:
Ing. Katarína Ligasová
odd. techniky, prírodovedy a ekológie CVČ P. Bystrica

