IX. ročník celoslovenskej súťaže POP-ROCK a JAZZ Košice 2019,
ktorého súčasťou je

V. ročník výtvarnej súťaže žiackych prác
s celoslovenským záberom pod názvom

MUSIC JOURNAL 2019
návrh obálky hudobného časopisu
Organizátor
Vekové kategórie

Základná umelecká škola, Jantárová 6, Košice
1. kategória 6 – 10 rokov
2. kategória 11 – 14 rokov
3. kategória 15 – 19 rokov

Podmienky

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl
na Slovensku od 6 do 19 rokov.
Počet prác od jedného autora nie je obmedzený.
Formát: A4 – A0
Technika: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika.
Označenie prác: názov, použitá technika, celé meno autora, vek,
ročník, adresa školy a pečiatka.

Uzávierka súťaže

Práce odovzdajte osobne alebo pošlite na adresu
ZUŠ Jantárová 6, 040 01 Košice
do 6. mája 2019

Porota

Výtvarné práce bude posudzovať odborná porota zložená z pedagógov - výtvarníkov.

Ocenenie

V každej kategórii budú ocenené tri najlepšie práce.
Vernisáž výstavy vybraných prác spojená s odovzdávaním cien sa uskutoční
pri vyhlásení výsledkov celoslovenskej súťaže POP-ROCK a JAZZ Košice 2019
v Košiciach 5. júna 2019 o 17.00 hod. v Kulturparku, Kukučínova 4, Košice
Zaslané výtvarné práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa súťaže.

Informácie

Ďalšie informácie získate na
e-mail: zusjantarova@zusjantarova.sk
tel. č. 055/678 77 78 alebo 0911 221 766
web: www.zusjantarova.sk

Vážení priatelia umenia,
ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili výtvarnej súťaže v predchádzajúcich ročníkoch
a veríme, že prijmete pozvanie aj v tomto roku a prispejete svojimi tvorivými nápadmi,
originalitou a rôznorodosťou výtvarných techník do tejto výtvarnej súťaže.
Košice 15. novembra 2018
S pozdravom
Mgr. art. Ján Samsely
riaditeľ školy

Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané na účely súťaže POP ROCK a JAZZ Košice 2019 v súlade
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na www.zusjantarova.sk

