
 

Propozície literárnej, fotografickej a
 

 
 
Vyhlasovateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj 

Gemersko
 
Trvanie súťaže:  1. 4. – 31. 5. 2020
Vyhodnotenie: 22. 6. 2020
 
Tematické zameranie súťaže:

 
Podmienky súťaže: 
Súťaže sa môžu zúčastniť deti, mládež a
zapojiť online – teda elektronicky. Do predmetu 
správy prosíme uviesť typ súťažného diela, meno a
a vek v čase vzniku diela. V prípade potreby uviesť kontaktnú e
iná, ako odosielateľ.  
Rozsah a forma súťažných prác:

- Literárne dielo v rozsahu maximálne 2 strany A4 vo worde (veľkosť písma 12). 
Súťažné dielo musí obsahovať názov, meno a
Dokument prosíme zasielať vo formáte .doc, .docx s
Názovdiela_menoautora_priezvisko.

- Maximálne 5 čiernobielych alebo farebných fotografií vo formáte .jpg 
odoslané ako príloha/y v jednej
pomenovať Názovfotografie_menoautora_priezvisko. Do textu správy 
prosíme uviesť okrem povinných náležitostí i

 
 
 

Propozície literárnej, fotografickej a fimovej súťaže

SME DOMA 

Banskobystrický samosprávny kraj –  
Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota

31. 5. 2020 
22. 6. 2020 

e súťaže: SME DOMA – prihlásené diela musia súvisieť 
s aktuálnou situáciou spojenou s „CORONA 
karanténou“ 

Súťaže sa môžu zúčastniť deti, mládež a dospelí. Každý súťažiaci sa môže do súťaže 
teda elektronicky. Do predmetu správy uviesť: SME DOMA. V

správy prosíme uviesť typ súťažného diela, meno a priezvisko autora (s diakritikou) 
prípade potreby uviesť kontaktnú e-mailovú adresu, ak je 

forma súťažných prác: 
rozsahu maximálne 2 strany A4 vo worde (veľkosť písma 12). 

Súťažné dielo musí obsahovať názov, meno a priezvisko autora a
Dokument prosíme zasielať vo formáte .doc, .docx s názvom dokumentu 
Názovdiela_menoautora_priezvisko. 

e 5 čiernobielych alebo farebných fotografií vo formáte .jpg 
odoslané ako príloha/y v jednej elektronickej správe. Fotografie prosíme 
pomenovať Názovfotografie_menoautora_priezvisko. Do textu správy 
prosíme uviesť okrem povinných náležitostí i zoznam fotografií.

fimovej súťaže 

malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota 

prihlásené diela musia súvisieť 
„CORONA 

dospelí. Každý súťažiaci sa môže do súťaže 
správy uviesť: SME DOMA. V texte 

priezvisko autora (s diakritikou) 
mailovú adresu, ak je 

rozsahu maximálne 2 strany A4 vo worde (veľkosť písma 12). 
priezvisko autora a vek. 

názvom dokumentu 

e 5 čiernobielych alebo farebných fotografií vo formáte .jpg 
elektronickej správe. Fotografie prosíme 

pomenovať Názovfotografie_menoautora_priezvisko. Do textu správy 
rafií. 



- Maximálne 2 krátke filmy vo formáte .mp4 v maximálnom trvaní 3 minúty. 
Filmy prosíme odoslať cez bezplatne prístupné úložiská, resp. google drive. 
Súbor prosíme pomenovať Názovfilmu_menoautora_priezvisko. Do textu 
správy prosíme uviesť i presný názov filmu/filmov s diakritikou. 

 
Súťaží sa v nasledovných vekových kategóriách: 

I. Deti 8 – 10 rokov 
II. Deti 11 – 15 rokov 
III. Mládež 16 – 18 rokov 
IV. Dospelí 

 
Súťažné diela prosíme odosielať na e-mailovú adresu: 
osveta.rimavskasobota@gmail.com.  
Výsledky súťaže, prípadný termín verejného vyhodnotenia, ako aj najlepšie súťažné 
diela budú zverejnené na web-stránke Gemersko-malohontského osvetového 
strediska: www.gmos.sk.  


