PROPOZÍCIE

SUVENÍRY S MODROTLAČOU
medzinárodná súťaž návrhov na suveníry v rámci
projektu Modrotlač - džínsovina monarchie z
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika - Maďarsko
Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Moldava nad Bodvou
Organizátor súťaže: Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou

Zámer súťaže:
•

Navrhnúť zaujímavé, originálne suveníry a propagačné predmety s použitím vzorov modrotlače.

Ciele súťaže:
•

•

Budúca realizácia návrhov suvenírov a ich pretavenie do reálnej podoby tak, aby sa stali
predmetom záujmu turistov a návštevníkov mesta Moldavy nad Bodvou (Slovensko) a mesta
Encs (Maďarsko).
Oživenie histórie remesla modrotlače, ktoré malo svojich majstrov aj v meste Moldava
nad Bodvou a od roku 2018 bolo zapísané do medzinárodného zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva UNESCO.

Podmienky účasti v súťaži:
•
•

•

Súťaž nie je vekovo obmedzená, môžu sa do nej zapojiť všetci kreatívni jednotlivci bez
výtvarného vzdelania, ale aj študenti škôl s výtvarným zameraním a ich absolventi.
Súťažné práce majú mať podobu návrhov a majú byť voľne inšpirované vzormi pečiatok
používaných moldavskými modrotlačiarmi alebo technikou reverznej tlače, ktorou
vzniká tento vzor.
Vzory pečiatok (pečiatky, štočky/ a ďalšie informácie o modrotlači v Moldave/ opis
projektu, výskumy/ sú prístupné k nahliadnutiu na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže
https://www.moldava.sk/sk/investicna-vystavba-stranky/modrotlac-dzinsovina-monarchie/
a na webovej stránke organizátora súťaže www.kulturamoldava.sk.

•
•
•
•

•

Výber techniky je ľubovoľný a minimálny rozmer vypracovaného graﬁckého návrhu je formát A4.
Každý autor môže do súťaže zaslať maximálne 3 návrhy.
Práce nemusia byť adjustované.
Súčasťou každého súťažného návrhu je prihláška, ktorá je súčasťou propozícií a v ktorej autor
okrem kontaktných údajov špeciﬁkuje rozmery suveníru, materiál, techniku a spôsob, akým by
mal byť predmet vyrobený.
Každý súťažný návrh musí byť na zadnej strane označený identiﬁkačnými údajmi, ktoré
obsahujú: meno a priezvisko autora, bydlisko, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, názov
suveníru a názov projektu Modrotlač - džínsovina monarchie.

Uzávierka súťaže:
17.6.2021 Po tomto termíne nebudú prihlášky do súťaže akceptované.
Súťažné práce aj s prihláškou je potrebné zaslať:
a/ poštou v obálke spolu s prihláškou na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, 045 01 Moldava
nad Bodvou, Slovensko. Na ľavú stranu obálky napíšte „súťaž“.
b/ e-mailom scan súťažnej práce - predná aj zadná strana s popisom a scan podpísanej prihlášky na
e-mailovú adresu: kultura@moldava.sk
V predmete e-mailu uveďte: súťaž modrotlač_ meno a priezvisko

Vyhodnotenie súťaže a ocenenia:
Zaslané práce bude vyhodnocovať 3-5 členná odborná porota, ktorá bude posudzovať nápaditosť
a originalitu návrhu suveníru, uplatnenie prvku modrotlače v diele, graﬁcké prevedenie návrhu, popis
spôsobu výroby predmetu. Členovia poroty navrhnú vyhlasovateľovi súťaže udelenie ocenení.
5 najlepších návrhov bude ocenených balíčkami príslušenstva k mobilným telefónom a kreatívnych
potrieb, ktoré budú odovzdané osobne, prípadne zaslané poštou. Zasadnutie odbornej poroty sa
uskutoční po uzávierke súťaže. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.moldava.sk
a www.kulturamoldava.sk najneskôr do 31.6.2021. Porota predloží víťazné návrhy vyhlasovateľovi súťaže,
ktorý následne rozhodne o výrobe daného suveníru.

Výstava:
Vyhlasovateľ súťaže usporiada v Moldave nad Bodvou po vyhodnotení súťažných návrhov výstavu prác
vo výstavnom alebo virtuálnom priestore.

Záverečné ustanovenia:
1. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže, ktorým je Mesto Moldava nad Bodvou,
bezodplatný súhlas na použitie súťažných diel v zmysle § 19 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský
zákon, a to najmä na uvedenie diela na verejnosti v rámci realizácie aktivít spojených so súťažou a jeho
rozmnoženiny na účely propagácie súťaže a výstavy.
2. Súťažiaci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov. „Osobné údaje dotknutých osôb sa
spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Moldave nad Bodvou, 1. mája 2021

Prihláška do súťaže
SUVENÍR S MODROTLAČOU
Projekt Modrotlač - džínsovina monarchie
Meno a priezvisko: ................................................................
Bydlisko (mesto): ..................................................................
e-mail: ...................................................................................
tel. kontakt: ...........................................................................
Názov suveníru: č.1
Názov suveníru: č.2
Názov suveníru: č.3
Technická špeciﬁkácia k návrhu suveníru č.1
(V prípade viacerých návrhov napíšte do prihlášky aj špeciﬁkáciu k návrhu č.2 aj č.3):
•
•
•

rozmery suveníru:
materiál, z ktorého má byť zhotovený:
popis techniky a spôsobu výroby predmetu :

Svojim podpisom vyjadrujem súhlas s propozíciami a podmienkami súťaže.

Dátum

Podpis autora

..............................

..............................

