VÝTVARNÝ VRANOV 2018
Propozície

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum Bratislava
Hlavný organizátor okresnej súťaže: Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov n.T.
Termín uzávierky prác : 15. 2. 2018
Vyhodnotenie prác: 19. 2. 2018
Termín výstavy: marec 2018
Miesto súťaže a výstavy : Výstavná sieň HZOS vo Vranove nad Topľou
Charakteristika a poslanie súťaže:
Okresné kolo celoslovenskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ
SPEKTRUM. Jej poslaním je prezentovať, podporovať, ale i motivovať neprofesionálnych
výtvarníkov v okrese. Prostredníctvom nej
získavať prehľad o úrovni amatérskeho
výtvarného umenia a taktiež prispievať ku kultivovanému a estetickému životnému štýlu.
Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu prihlásiť autori od 15 rokov.
Každá práca autora musí byť označená :
– meno a priezvisko
– dátum narodenia
– bydlisko
– názov práce
– technika
– rok vzniku práce
– vzdelanie
Súťaž zahŕňa všetky výtvarné techniky a kategórie, okrem kategórie ľudových remesiel.
Súťažné kategórie:
A od 15 do 25 rokov
B od 25 do 60 rokov
C nad 60 rokov
D nad 15 rokov – výtvarne neškolení so špecifickým prejavom /insitná tvorba/
E kategória: logo Výtvarného spektra
- výnimočná tematická kategória len v roku 2018,
- návrh loga celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum,
- autori, ktorí v roku konania súťaže dosiahli vek 15 rokov,
- logo bude univerzálnym znakom využívaným na dokumentoch, webe, sociálnych sieťach,
tlačovinách a pri sprievodných podujatiach súťaže,
- logo musí byť jednoznačne identifikovateľný grafický výraz použiteľný samostatne i s textom
Výtvarné spektrum,
- logo sa má niesť v duchu výtvarnej tematiky,
- každý autor môže predložiť najviac dva kompletné návrhy.
Podmienky k E. kategórii:
1. Práce budú prijímané do 6. júla 2018.
2. Spôsob odovzdania: v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – LOGO VÝTVARNÉ
SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže (Národné osvetové centrum,
Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava) v dvoch vyhotoveniach:
a. formou tlače na výtlačok papiera A3 formátu s vyššou gramážou a to vo farebnej, aj čiernobielej
verzii v dvoch alternatívach: väčšia alternatíva s rozmerom 15 x 15 cm, menšia alternatíva s

rozmerom 2 x 2 cm,
b. v digitálnej forme na CD nosiči v grafickom rastrovom formáte (JPG, TIFF), alebo formát PDF v
minimálnom rozlíšení 300 dpi,
c. autor spolu s logom predkladá aj disajnmanuál, ktorý musí obsahovať:
• objasnenie symboliky loga (krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu),
• špecifikáciu loga – použité odtiene farieb (základné a doplnkové farby podľa vzorkovníka
PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL),
• ochrannú zónu – priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,
• minimálnu veľkosť loga,
• správne a nesprávne používanie loga (uviesť aj príklady nesprávneho používania loga),
• kompozíciu loga – komunikačné tlačoviny (pozvánka, plagát, katalóg a. i.), použitie loga na
reklamných predmetoch (napr. pero, CD nosič vrátane obalu, tričko, pohár, taška),6
d. v obálke sa musí nachádzať vyplnená a podpísaná prihláška, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.
Hodnotenie E. kategórie
e. originalita kreatívneho nápadu,
f. významová zrozumiteľnosť,
g. jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť,
h. zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmene veľkosti loga.
Cena pre víťaza v E. kategórii je 150 €.

Svoje práce do okresnej súťaže Výtvarný Vranov zasielajte alebo osobne doručte
najneskôr do 15. 2. 2018 na adresu: Hornozemplínske osvetové stredisko
Sídl. 1. mája 74
093 01 Vranov nad Topľou.
Vernisáž výstavy súťažných prác so slávnostným vyhodnotením sa uskutoční súčasne
s okresnou súťažou FOTOVRANOV 2018 v mesiaci marec 2018.
Informácie:
Hornozemplínske osvetové stredisko
Sídl. 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou
Jarmila Hittmárová, tel.: 44 228 71 /0907 558 331/
www.osvetavranov.sk, jarmila.hittmarova@gmail.com

