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Trieda dôvernosti : verejné

Vec: Súťaž pri príležitosti Svetového dňa potravín - odporúčanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
sa obrátilo na rezort školstva s požiadavkou o spoluprácu pri propagácii
medzinárodnej súťaže v kreslení na tému: "Klíma sa mení. Výživa a
poľnohospodárstvo sa musia tiež." pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorú
zastrešuje Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN (FAO) v Ríme,
Taliansko a národného kola súťaže organizovaného Agroinštitútom v Nitre.
S cieľom podporiť uvedenú aktivitu sekcia regionálneho školstva odporúča
školám a školským zariadeniam, aby sa do súťaže v kreslení na národnej
a medzinárodnej úrovni zapojili.
Na základe uvedeného odporúčame okresným úradom, aby informovali školy
a školské zariadenia podľa propozícií súťaže , ktoré tvoria prílohu listu.
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Clim ate is changing.

Súťaž o

najkrajší plagát 2016 na tému:

"Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo tiež. II
Naše každodenné aktivity a rozhodnutia majú dopad na klímu. Klimatická zmena vplýva na našu planétu
a mení náš svet. Spôsobuje čoraz viac prírodných katastrof a environmentálnych problémov, ktoré sťažujú
pestovanie a dorábanie plodín a potravín. Aby sme mohli nakŕmiť rastúcu populáciu na Zemi, musíme sa
naučiť pestovať spôsobom nepoškodzujúcim našu planétu.
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN - FAO, ktorej je naša krajina členom, si 16. októbra
pripomína SVETOVY DEŇ POTRAVíN (SOP) a pri tejto príležitosti vyhlasuje výtvarnú/posterovú súťaž a
tento rok aj video súťaž na tému: "Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo tiež."

o súťaži:
•

•
•
•
•
•

•

•

Súťaž o najkrajší plagát organizuje Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN (FAO)
v Ríme, Taliansko . Národné kolo súťaže organizuje Europe Direct Nitra a Agroinštitút Nitra,
štátny podnik pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Súťaž je určená deťom a mládeži od 5 do 19 rokov, z ktorejkoľvek krajiny sveta.
Víťazi sa budú vyberať v troch kategóriách 5 až 8, 9 až 12 a 13 až 19 rokov.
Príspevky sa zasielajú prostredníctvom webovej stránky: INww .f ao .o rgj W FD20 16~Q.me ?.lL!2..os ter a do národného kola poštou.
Termín na odoslanie výtvarných prác: od 25. mája 2016 do 30. septembra 2016, do 24:00
hod. (pre národné kolo do 10. 10. 2016).
Súťaže je možné sa zúčastniť len s jedným výtvarným dielom. Prostredníctvom jednej emailovej adresy je možné zaslať viaceré práce, ale mená autorov prác by sa nemali opakovať.
To znamená, že učitelia a rodičia môžu nahrať viac súborov pomocou rovnakého e-mailu, ale
povolený je len jeden súbor na každé dieťa.
Plagáty/výtvarné diela môžu byť tvorené technikou kresby alebo maľby pomocou pera,
ceruzky, pasteliek, uhlíka, olejových, akrylových alebo akvarelových farieb, rovnako ako
kombinovanými technikami. Povolené sú tiež práce vytvorené digitálne. Fotografie nie sú
povolené.
Plagáty môžu, ale nemusia obsahovať text. V prípade použitia textu sú povolené anglický,
francúzsky, španielsky, arabský, čínsky, ruský a taliansky jazyk.

•

Všetky diela musia byť pôvodné a nemali by obsahovať fotografie súťažiaceho či iné osobné
údaje.

Zadanie:
• Vyzývame všetkých účastníkov súťaže, aby si prečítali krátky letáčik (Fact sheet) k téme súťaže ako
aj .Actlvltv book" v angličtine - http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/.
Informáciu o súťaži nájdete na stránke vyhlasovateľa na webe FAO - ht t p://www.fao .o rg/ worl d:
1.!Yj(; -c~l.L016ico n test/ t') o st~r/e n /. (Mladším deťom môžu s týmto pomôcť rodičia alebo učitelia).
• Vyplňte všetky polia vo formulári prihlášky súťaže, nahrajte svoj plagát, a kliknite na tlačidlo
Odoslať. Mladším deťom môžu pri on-line odosielaní súťažných prác pomôcť dospelí.
• Odporúčaná vel1<osť súťažnej práce je výkres formátu A4 alebo 8,5 x 11 palcov, v záujme
jednoduchšieho skenovania a nahrávania plagátu. Pokiaľ má vaša súťažná práca väčší rozmer,
bude potrebné urobiť jej digitálnu fotografiu a následne nahrať a odoslať tento súbor.
• Akceptované budú iba digitálne súbory vo formáte JPG odoslanó on-line. Neposielajte, prosím,
svoje práce klasickou poštou (fyzicky).
• Do ná rod né ho kola po šlite p rá ce po št o u na ad re su :
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
94901 Nitra
s označením: "Svetový deň potravín".
pre víťazov:
V každej kategórii budú vybrané tri víťazné návrhy plagátov.
Víťazi budú vyhlásení 14. októbra 2016.
Prvé tri návrhy plagátov zo všetkých troch kategórií budú zverejnené na webe Svetového dňa
potravín.
• Víťazi každej kategórie získajú diplom a darčekový balíček s prekvapením od organizácie FAO.
• Národné kolo súťaže bude vyhodnotené osobitne, vybranou porotou a výhercovia budú ocenení
počas osláv Svetového dňa potravín v Nitre (termín bude upresnený). Ceny so súťaže venovalo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Europe Direct Nitra ako oddelenie
Agroinštitútu Nitra, spoluorganizátora národných osláv SOP.

Ceny
•
•
•

Autorské práva, súkromie a ďalšie podmienky:
• FAO si vyhradzuje autorské práva na všetky zaslané práce.
• Pokiaľ budú víťazné plagáty zverejnené, bude na nich uvedená len iniciála prvého mena,
priezvisko a krajina pôvodu autora.
• Žiadne iné osobné údaje o súťažiacich nebudú zverejnené alebo zdieľané.
Teraz, keď ste sa oboznámili s pravidlami, prečítali ste si informácie, Activity book a dozvedeli sa viac
o téme súťaže, je čas pracovať na plagáte ...
Popremýšľajte o téme a o tom, ako by ste ju ilustrovali - "Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo

tiež. II
•
•
•
•
•

Navrhnite, nakreslite alebo namaľujte návrh plagátu.
Naskenujte hotový návrh plagátu, alebo zhotovte digitálnu fotografiu. Pokiaľ potrebujete pomoc,
poproste o ňu dospelého.
Poznámka: v prípade digitálnej fotografie sa uistite, či je vo formáte JPG.
Maximálna povolená vel1<osť súboru je 1,5 Mb.
Neposielajte, prosím, vaše plagáty ako prílohu e-mailu.

•

Vyplňte formulár. (U detí mladších ako 12 rokov formulár vvplňa dospelý).

Viac na: b!.!P) I www.fao.om/wo rld-food-day/ 2016/ co nt e st/ post e r/ e n/ .

