
 

 
Pravidlá medzinárodnej súťaže 

Tvorivé hľadanie na hraniciach kultúr 
"Môj iný" 

[ Ryszard Kapuściński ] 
 
I. Organizátor 
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi 
 
II. O súťaži 
"Toto je môj iný.  Ak osud zariadi , že sa stretne s nejakým iným - pre neho  iným– tri odlišnosti 
budú pre neho najdôležitejšie: rasa, národnosť, náboženské vyznanie.  Hľadám, čo majú spoločné, 
čo ich spája. Tie odlišnosti obsahujú obrovské emočné napätie, tak veľké, ze občas môj iný ho 
nekontroluje. "[Ryszard Kapuściński] 
Chceme, aby účastníci súťaže patrili k otvorenému spoločenstvu, v ktorom je možné 
mierové spolužitie skupín kultúrovo, etnicky, nábožensky i národnostne rôznych. 
 
III. Cieľ súťaže 
Propagovanie myšlienky tolerancie a boja s predsudkami, nepriateľstvom, 
nesúhlasom, xenofóbiou a nevedomosťou. Neznalosť kultúry, jazyka, náboženstva, 
obradov iných národov, spoločenstiev, komunít a skupín zosilňuje stereotypy a 
ovplyvňuje xenofóbne postavy a správanie. 
 
IV. 
Pravidlá účasti 
Súťaž je adresovaná študentom všetkých typov umeleckých škôl stredného stupňa 
 
V. Podmienky súťaže 
a)Práce budú hodnotené v kategóriách: 
- kresba 
- maľba 
- grafika 
- fotografia 
- plastika                                                                                                                                      
b)Rozmery prác: 
-kresba a maľba - minimálne formát A3 
-grafika, fotografie - minimálne formátu A3 
-plagát - minimálne formát A3 
-plastika – rozmery minimálne 20 x 20 cm x 15 cm 
 
c) Náklady na prípravu a dodanie prác do súťaže znáša účastník súťaže. 
 
d) Každý účastník môže poslať maximálne 3 práce. 
 
e) Práce sa neodosielajú a ich vlastníctvo prechádza na organizátora súťaže. 
 
f) Každá práca musí mať štítok obsahujúci tieto údaje: meno a priezvisko autora, 
vek, trieda, názov a adresa školy, údaje o práci (titul a technika) a meno učiteľa, pod 
vedením ktorého práca bola vykonaná. 



 
VI. 
Práce zasielajte na adresu 
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi 
Gandhiego 14, 91-012 Łódź 
 
Termín posielania prác: 14. 02.2014 
Termín vyhlásenia výsledkov 14. 03.2014 
 
VII. 
Hodnotenie prác a rozdelenie cien dokoná porota, ktorú menuje riaditeľ 
Centra Umeleckého Vzdelávania 
 
VIII. 
Rozhodnutie poroty je konečné. 
 
IX. 
Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke školy 
www.plastyklodz.pl. Práce vybrané porotou budú prezentované na výstave . 
Podrobné informácie o súťaži, udelí komisár súťaže Piotr Izydorcyzk 
piotr_izydorczyk@wp.pl 
 
 


