
Projekt súťaže 
Stvárni knihu

 V súčasnej pretechnizovanej dobe sa do úzadia dostávajú tlačené knihy, 
najmä u detí a mládeže. S
posolstvo v nich obsiahnuté sme pripravili projekt Stvárni knihu

 Cieľom projektu bude spojiť posolstvo obľúbenej knihy s

tvorbou. Úlohou prihlásených súťažiacich bude pomocou troch až piatich 

prvkov stvárniť akoukoľvek výtvarnou alebo kreatívnou technikou konkrétnu 

knihu. 

 

Prvý ročník súťaže bude vyhlásený 
Prihlasovať sa môžete do 1. júna 2016.

Súťažné kategórie sú jednotlivci a skupiny

• jednotlivci – vek do 10 rokov

• jednotlivci – vek od 11 

• jednotlivci – vek od 15

• skupiny – školy, kluby, združenie

Úlohou súťažiacich bude posielať fotografie svojej tvorby, z
vyberie 20 najlepších prác, ktoré budú predstavené na výstave a
vybratí víťazi v každej kategórii.

Víťazov vyberie zo všetkých nominácií porota zložená:

Z autorov, grafikov, výtvarníkov, učiteľov výtvarnej výchovy a

Slávnostné vyhlásenie víťazov a
29. júna 2016. 
 
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je
Kreatívny Klub LUNA o. z.
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Pravidlá  súťaže  
Stvárni knihu 2016 
 

1.  Súťaž prebieha od 15. marca do 1. júna 2016. 

2.  Súťaže sa môže zúčastniť každý  kto vyplní prihlášku do súťaže, pošle dve 
 fotografie svojej tvorby, t. j. stvárnenia knihy a pošle ich na adresu: 
 info.klubluna.sk alebo na adresu:  

 Kreatívny klub Luna, 29. Augusta č. 34, Bratislava. 
 

  3. V súťažnom stvárnení obľúbenej knihy môže byť použitých 3 až 5 prvkov 
 vytvorených vybranými handmade technikami a naaranžovanými do 
 podoby symbolizujúcej vybranú knihu. 

 
4. Každý súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť len s jedným  
       kreatívnym projektom, skupiny maximálne 3 projekty.   
 
 5.  Z prihlásených prác  vyberie odborná porota do 15. júna  
 20 finalistov. Ich reálne tvorivé projekty budú vystavené a z nich 
 porota, ale aj návštevníci výstavy vyberú víťazov v každej kategórii. 
 

 6.  Ceny do súťaže venujú:  

 

• vydavateľstvo IKAR 

• vydavateľstvo STAR production, s.r.o.  

• Staromestská knižnica 

• Kreatívny Klub Luna, o. z.  

• a ďalší 

 

 
 
 
 
 
 

 



Partneri:  
 

• Bratislava - Staré mesto

• Mediálny partner Praktická Slovenska 

• Staromestská knižnica 

• Vydavateľstvo IKAR 
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