
1. roèník literárnej sú�a�e
pre �iakov základných škôl festivalových miest Envirofilm 2013 -

Múdra prírodaMúdra príroda

- sprievodná aktivita 19. roèníka medzinárodného filmového festivalu
Envirofilm 2013

Poslanie sú�a�e:

Literárna sú�a� „MÚDRA PRÍRODA“

„Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád“.

sa realizuje pod záštitou Ministerstva �ivotného prostredia
Slovenskej republiky pri príle�itosti 19. medzinárodného festivalu filmov o �ivotnom prostredí
Envirofilm 2013, ktorého tohtoroènou nosnou témou je

Podpori� literárnu tvorivos� u �iakov základných škôl formou vyjadrenia ich vlastných skúseností,
pocitov èi potrieb vo vz�ahu k prírode a klíme, k �ivotnému prostrediu okolo nás.

Cie¾ sú�a�e:
Rozvoj environmentálneho cítenia �iakov a budovanie pozitívneho vz�ahu k prírode

Vyhlasovate¾ a organizátor sú�a�e:

Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica
Slovenská agentúra �ivotného prostredia Banská Bystrica

Organizácia sú�a�e a jej priebeh:

Miesta konania sú�a�e: základné školy vo festivalových mestách Banská Bystrica, Banská Štiavnica,
Košice, Kremnica, Krupina, Poltár, Skalica, Zvolen

Vyhlásenie sú�a�e :
Uzávierka sú�a�e:
Vyhlásenie výsledkov: pri príle�itosti Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy

4. marec 2013
8. apríl 2013
9. máj 2013

Sú�a�né kategórie, témy:

Do sú�a�e sa mô�u zapoji� �iaci 5. - 9. roèníka základných škôl z festivalových miest v nasledovných kategóriách:
- slohový postup ROZPRÁVANIE

- slohový postup OPIS (opis prírodného prostredia z blízkosti vášho bydliska,
chráneného územia, les, jazero, mokraï, lúka, rieka...)

Ako chránim prírodu
Príroda, ktorú mám rád/rada

Najkrajšia báseò o prírode

próza

poézia -

-

Cena sú�a�e:

Autor najlepšej literárnej práce vo svojej kategórii získa bezplatný jednorazový vstup na jednu sezónu
pre seba a svojich rodièov do vytipovaných sprístupnených jaskýò na Slovensku v Správe Slovenských
jaskýò.



Technické a organizaèné podmienky

Do sú�a�e sa mô�u zapoji� �iaci 5. - 9. roèníka základných škôl v príslušných festivalových mestách.

Maximálny rozsah jednej literárnej práce sú dve strany formátu A4, napísané v programe
Microsoft Office Word, písmo: Times New Roman, ve¾kos� písma: 12, maximálne 5500 znakov.
Ka�dá škola mô�e posla� do sú�a�e len jednu vybranú prácu (poéziu alebo prózu).
Na záver práce treba uvies� kontaktné údaje �iaka: meno a priezvisko; kontaktné údaje pedagóga:
meno a priezvisko, adresa školy, e-mail, telefón.

Prácu je potrebné zasla� do na adresu:

prípadne e-mailom: , ako predmet mailu uvies�: mudra priroda.

8. apríla 2013
Správa Chránenej krajinnej oblasti Po¾ana, Ul. J.M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen,

vladimira.fabriciusova@sopsr.sk

Sú�a�ná práca:

musí by� v slovenskom jazyku,
musí by� uvedené meno autora, názov literárnej práce, kategória a v prípade prózy vybraný
slohový postup, roèník, adresa školy,
zaslaním práce do sú�a�e dávajú autori svoj súhlas na publikovanie práce,
sú�a�né práce musia vyjadrova� sú�a�nú tému a rešpektova� urèený slohový postup,
organizátor má právo zaslanú literárnu prácu nezaradi� do hodnotenia, ak nespåòa
podmienky vyhlásenej sú�a�e.

·

Festivalová hodnotiaca porota vyhodnotí sú�a� a vyhlási ví�aza dòa na stránke
Ví�azovi bude zaslané oznámenie o ví�azstve poštou na adresu školy.

Ocenený �iak/�iaèka bude spolu s pedagógom (rodièom) pozvaný na slávnostné ude¾ovanie
festivalových cien, kde svoju prácu prednesie pred vzácnymi hos�ami a bude mu slávnostne
odovzdaná cena za literárnu prácu.

9. 5. 2013
www.envirofilm.sk.

Závereèné ustanovenia

Rozhodnutie hodnotiacej komisie po odsúhlasení organizátorom je neodvolate¾né.
V prípade, �e ví�az sú�a�e sa nemô�e zúèastni� slávnostného odovzdávania ocenenia, jeho
pedagóg (rodiè) je povinný túto skutoènos� oznámi� organizátorovi najneskôr 3 dni pred konaním
slávnostného odovzdávania ocenení a cenu prevezme jeho zákonný zástupca, prípadne mô�e
zákonný zástupca splnomocni� inú osobu prevzatím ocenenia. Splnomocnená osoba je povinná
pred odovzdávaním ocenení odovzda� písomné splnomocnenie organizátorovi. Vyhlasovate¾ si
vyhradzuje právo kedyko¾vek zmeni� alebo upravi� pravidlá sú�a�e, avšak
nie poèas konania sú�a�e. Zmena alebo úprava pravidiel sú�a�e bude vykonaná zverejnením
oznámenia o zmene alebo úprave sú�a�e na portáli .www.envirofilm.sk
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