Propozície súťaže
TVORIVÝ DOMOV
súťažná výstava remeselnej tvorivosti klientov
Domovov sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji
Vyhlasovateľ súťaže
Odboru kultúry a cestovného ruchu KSK
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva KSK
Realizátor súťaže
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou
Cieľ súťaže
Navrhnúť a vytvoriť zaujímavé a originálne ručne zhotovené výrobky, v ktorých budú uplatnené špecifické
prvky tradičnej ľudovej kultúry nášho regiónu s využitím rôznych materiálov a techník. Prezentovať výstupy
súťažnej prehliadky verejnosti.
Poslanie súťaže
- vytvorenie komunikačnej väzby medzi klientmi Domovov sociálnych služieb (DSS)
a lektormi, opatrovateľmi, ale aj medzi klientmi navzájom
- vzbudenie záujmu u klientov DSS o tradičné ľudové remeslá
- šírenie a uchovávanie kultúrnych hodnôt v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
- posilnenie vedomia kultúrnej identity
- podpora zdravia a duševnej pohody klientov prostredníctvom ergoterapie
- podpora manuálnej zručnosti a kreativity
- chápať TĽK ako segment kreatívnej ekonomiky
Podmienky účasti v súťaži
Do súťaže sa môžu zapojiť klienti DSS v Košickom samosprávnom kraji bez obmedzenia veku.
Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie prihlášky spolu so súťažnou prácou v požadovanom termíne. Každá
práca musí byť riadne označená štítkom s vyplnenými údajmi. Jeden účastník môže do súťažnej prehliadky
prihlásiť maximálne tri práce alebo jednu kolekciu. Kolekcia môže obsahovať najviac tri súčasti resp.
predmety. Práce nesmú byť staršie ako jeden rok od vyhlásenia súťaže.
Súťaž nie je tematicky obmedzená, účastníci môžu vytvoriť svoje diela s využitím rôznych techník:
rezbárska – drevené plastiky, hračky, nádoby
drotárska - dekoratívne a užitkové predmety
textilná – dekoratívne, užitkové predmety a predmety odevného charakteru
maľba na sklo
využitie prírodných materiálov – slama, šúpolie, prútie, kameň
Dôležitým prvkom pri zhotovovaní výrobkov je uplatniť špecifické prvky tradičnej ľudovej kultúry nášho
regiónu (napr. gemerská keramika, gemerský súsek, štítnická čipka, toryská výšivka, pozdišovská keramika,
medovníkové formy ...atď)
Práce je potrebné doručiť do 19. novembra 2015 realizátorovi súťaže na adresu :
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
pracovisko Košice
Hrnčiarska 9
040 01 Košice

Hodnotenie prác
O výsledkoch súťažnej prehliadky rozhodne odborná porota menovaná riaditeľom Kultúrneho centra Údolia
Bodvy a Rudohoria.
Porota má 5-7 členov a je zložená z etnológov, remeselníkov, výtvarníkov, zástupcov DSS a zástupcov
vyhlasovateľov.
Kritériá hodnotenia
1.estetická a výtvarná kvalita diela s prihliadnutím na uplatnenie tvorivosti
2.náročnosť pracovného postupu
3.originalita nápadu
4.uplatnenie špecifického prvku TĽK z regiónu na výrobku
Ocenenia
Členovia poroty vyhotovia zápis (protokol) z rokovania, v ktorom navrhnú organizátorovi súťaže udelenie
prvých troch cien a prip. čestných uznaní. Tri najlepšie diela a čestné uznania budú ocenené finančnou
odmenou, ktorá bude po vyhlásení výsledkov poukázaná na účet DSS, v ktorom autor dané dielo zhotovil.

1. miesto 300 €
2. miesto 200 €
3. miesto 100 €
Čestné uznanie 50 €
Oceneným autorom bude odovzdaný diplom a vecná cena. Porota má právo navrhnúť na ocenenia aj ďalšie
súťažné návrhy bez určenia poradia a to nefinančnými cenami.
Výstava bude mať putovný charakter a bude prezentovaná v mieste pôsobenia zúčastnených DSS.
Informácia o výsledkoch
Účastníci budú o výsledkoch súťaže informovaní do 30. novembra. Verejné vyhlásenie výsledkov a
odovzdanie ocenení sa uskutoční na vernisáži výstavy dňa 5. 12. 2015 v Košiciach. Podmienky súťaže,
prihlášky a výsledky budú zverejnené na stránkach www.kcubar.sk
Uzávierka súťaže:
19. 11. 2015
Zasadnutie odbornej poroty :
23. 11. 2015
Výstava prác:
5.-7. 12. 2015, Košice
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení: 5.12.2015
Vrátenie prác
Práce zaslané do súťaže zostávajú organizátorovi súťaže za účelom usporiadania ďalších putovných výstav a
nekomerčnú propagáciu tradičných ľudových remesiel.
Záverečné ustanovenia
Odovzdaním prihlášky a podpisom vyjadrujú účastníci súťaže súhlas s jej podmienkami.
Kontakt
Mgr. Helga Tomondyová
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Moldava nad Bodvou
pracovisko Košice, Hrnčiarska 9, 040 01Košice
e-mail: helga.tomondyova@kcubar.sk
mobil : 0915892 007, 055/ 460 70 35

