
Výtvarná súťaž Vyšehradská štvorka – V4 
pri príležitosti poľského predsedníctva vo V4 

 
Pravidlá súťaže 

 
1) Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Poľský inštitút v Bratislave so sídlom na Námestí SNP 
27, Bratislava, 814 99. Súťaž paralelne prebieha v Česku (organizátor: Poľský inštitút v Prahe) 
a Maďarsku (organizátor: Poľský inštitút v Budapešti). 
 
2) Súťaž prebieha v období od 21. 10. do 11. 12. 2020. Uzávierka súťaže je 11. 12. 2020 (pre zaradenie 
do súťaže rozhoduje dátum odoslania zásielky). 
 
3) Súťaže sa môžu zúčastniť len jednotlivci (nie školské kolektívy) – deti/mládež vo veku od 6 do 18 
rokov, ktorí v dobe realizácie súťaže zašlú svoje výtvarné práce inšpirované jednou z troch tém: 

• Vyšehradská štvorka: najkrajšie miesta V4 (Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko) 
• Vyšehradská štvorka: známe osobnosti vyšehradských krajín 
• Zelená Vyšehradská štvorka: naša ekologická bezpečnosť  

 
Akceptovaná veľkosť prác je formát A3 alebo A4, vylučujú sa sochy či inštalácie. Technika spracovania 
nie je nijako obmedzená, napr. kresba (neodporúčame však použiť kriedu), maľba, koláž, návrh plagátu 
atď. (fotografie nie sú akceptované, prípustné sú iba v prípade vytvorenia koláže). 
 
4) Súťažiaci (len jednotlivci) či zákonný zástupca súťažiaceho je povinný na zadnej strane každého diela, 
ako aj v prihláške uviesť nasledujúce údaje: 

- meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón a e-mail, vek, kategória 
- názov alebo téma obrázku, prípadne stručný popis toho, čo obrázok / práca predstavuje 

 
5) Súťaž je rozdelená do 3 kategórií: 
1. kategória – pre deti od 6 do 10 rokov 
2. kategória – pre deti / mládež od 11 do 14 rokov 
3. kategória – pre mládež od 15 od 18 rokov 
 
Porota Poľského inštitútu v Bratislave bude diela hodnotiť na základe týchto kritérií: výtvarný prejav, 
spracovanie témy a celkový dojem z diela. Rozhodnutie poroty je konečné a neodvolateľné. 
 
V každej kategórii budú udelené ceny za prvé 3 miesta a po dve zvláštne ocenenia. 
 
6) Výhercovia v každej kategórii súťaže získajú hodnotné vecné ceny od Poľského inštitútu v Bratislave. 
Mená víťazov budú zverejnené na internetovej stránke instytutpolski.pl/bratislava do 18. 12. 2020. 
Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční najneskôr do konca januára 2021 – s ohľadom na aktuálnu 
epidemickú situáciu. 
 
7) Odoslaním diela do súťaže udeľuje súťažiaci (jeho zákonný zástupca) ako autor diela organizátorovi 
oprávnenie na použitie diela po neobmedzenú dobu všetkými spôsobmi využitia (Vyhlásenie – príloha 
č. 2). 
 
8) Organizátor súťaže nie je povinný vracať autorom súťažné práce. 
 
9) Organizátor neručí za stratu, nedoručenie či neskoré doručenie súťažných diel a výhier zaslaných 
poštou či iným spôsobom. 
 



10) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž 
úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. 
 
11) Odoslaním diela do súťaže potvrdzuje autor a jeho zákonný zástupca svoj súhlas s podmienkami 
súťaže a súhlasí so spracovaním osobných údajov*. 
 
12) Odoslaním diela do súťaže vyjadruje autor súhlas na vystavenie diela v rámci neformálnej výstavy 
v Poľskom inštitúte v Bratislave (okná od Klobučníckej ul.) pozostávajúcej z ocenených najlepších prác, 
ktorá sa uskutoční v januári / februári 2021 (presný termín bude uvedený neskôr). 
 
13) Účasťou na súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami, ako aj s tým, že organizátor 
je oprávnený bezplatne zverejňovať víťazné práce, mená, podobizeň a obrazové či zvukové záznamy 
výhercov a osôb na súťažnom diele zobrazených v informačných prostriedkoch a propagačných 
materiáloch organizátora po neurčitú dobu od skončenia tejto súťaže (Vyhlásenie – príloha č. 2). 
 
14) Práce je možné zaslať poštou alebo odovzdať osobne. 
Doručovacia adresa pre zaslanie / odovzdanie súťažných prác: 
Poľský inštitút v Bratislave 
P.O. Box 153 
814 99 Bratislava 
(obálku označte heslom „Výtvarná súťaž V4“) 
 
15) Zúčastniť sa na súťaži je možné iba spolu s odoslaním / odovzdaním podpísaných príloh č. 1 a 2 
spoločne so súťažnou prácou. 
 
16) Viac informácií o súťaži získate na internetovej adrese Poľského inštitútu v Bratislave 
instytutpolski.pl/bratislava alebo na tel. čísle: +421 2 544 32 01. 
 
*Ochrana osobných údajov 
Ochrana osobných údajov účastníka Výtvarnej súťaže a jeho zákonného zástupcu je garantovaná zákonom GDPR. 
Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov a vyjadruje súhlas s tým, aby Poľský inštitút v Bratislave so 
sídlom v Slovenskej republike, Bratislava, Nám. SNP 27, 814 99, spracovával jeho osobné údaje, ktoré sú uvedené 
vo formulári prihlášky Výtvarnej súťaže. Tieto údaje budú spracovávané výhrade s cieľom organizácie súťaže. 
Účastník Výtvarnej súťaže a jeho zákonný zástupca ďalej berie na vedomie, že sú mu známe všetky informácie 
uvedené v čl. 13 GDPR, ktoré sa týkajú spracovávania jeho osobných údajov Poľským inštitútom v Bratislave, ako 
aj všetky práva, ktoré mu prináležia a sú uvedené v čl. 15 až 19 GDPR. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 
neurčitú od 21. októbra 2020 (začiatok súťaže). Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe 
automatizovaným spôsobom alebo v tlačovej podobe neautomatizovaným spôsobom. S osobnými údajmi môžu 
pracovať poverení pracovníci Poľského inštitútu v Bratislave a Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky. 
Účastník Výtvarnej súťaže V4 a jeho zákonný zástupca potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné 
(pravdivé) a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. 


