ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SPRÁVA CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI
POĽANA
Ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen

PROPOZÍCIE K SÚŤAŽI „LETOM SVETOM S POĽANOU“
Krásy Podpoľania už opísal nejeden umelec zvučného mena. Pokojne sa môžete stať jedným z nich
a netreba ani vedieť písať. Stačí ak máte radi svoj kraj a máte aj talent, tvorivého ducha a chuť zapojiť sa do
súťaže. Ponúkame súťaž a hneď dve tvorivé kategórie – kreslenie/maľovanie a tvorbu videa. Výhra v súťaži
Vás nielenže preslávi ale môžete získať aj zaujímavé ceny.
Súťaž je kampaňou Biosférickej rezervácie Poľana, ako medzinárodne významného územia, a súčasť
celosvetového programu UNESCO „Človek a biosféra“. Biosférické rezervácie sú modelovými územiami,
kde človek a príroda žijú vo vzájomnej rovnováhe a navzájom sa rešpektujú a dopĺňajú. Tieto výnimočné
územia môžete navštíviť po celom svete. Každé má svoje jedinečné krásy a výnimočnosť. Môžete byť hrdí,
že žijete práve pri Biosférickej rezervácii Poľana. Má totiž rovnakú hodnotu ako Indický Tádž Mahall, či
Egyptské pyramídy.
Keďže má Poľana „cveng“ po celom svete, Vaše meno tak môže zažiariť na svetovej úrovni.
Zároveň najlepšie práce budú prezentované v rámci pripravovanej výstavy v Podpoľaní.
Víťaz dostane zaujímavú cenu.
1. SOM POĽANA, DAJTE MI MOJU PODOBU
TVORBA GRAFICKÉHO NÁVRHU PODOBY POĽANY
Navrhnutá postava Poľany sa bude prihovárať širokej verejnosti a pútavou formou rozprávať príbeh
medzinárodne významného územia v rámci celého sveta. Námet bude využitý v propagačných materiáloch,
na webe, sociálnych sieťach a prezentovaný na medzinárodných fórach. Stane sa vzorovým prvkom
v komunikácii s verejnosťou. Nakoľko sa podobným zámerom nikto na Slovensku ešte doteraz nezaoberal,
dovoľujeme si tvrdiť, že víťazný autor získa svoje jedinečné svetové prvenstvo.
Technické podmienky súťažného návrhu:
1. Výtvarná technika: kresba, maľba, počítačové spracovanie
2. Formát A4, rozlíšenie 300 DPI
3. Motív predstavujúci Biosférickú rezerváciu Poľana ako: vílu, bytosť z povestí, živočícha, rastlinu,
drevinu, sopečné pohorie, človeka pri tradičnej práci, tanci, speve
2. SOM HRDÝ, ŽE MÔJ DOMOV JE REZERVOU BIOSFÉRY
TVORBA KRÁTKEHO VIDEA
Poznáš krásne miesta v Podpoľaní a kamarátiš sa s kamerou? Vďaka krátkemu videu môžeš spropagovať
seba, svoju tvorbu a Poľanu. Zachyť jedinečnosť prírody a kultúry Poľany a Podpoľania. Nechaj odznieť
odkaz, prečo si hrdá/ý na Biosférickú rezerváciu Poľana, v ktorej človek a príroda žijú v harmónií už stovky
rokov.
Technické podmienky videa:
1. Dĺžka 60 sekúnd
2. Video musí vyzdvihovať prírodné a kultúrne hodnoty Biosférickej rezervácie Poľana, napr. zachytávať
jedinečnosť chráneného územia, chráneného druhu rastliny alebo živočícha, špecifické
obhospodarovanie krajiny, unikátne kultúrne hodnoty či nenapodobiteľné regionálne tradície.
3. Vo videu musí vystúpiť osoba, ktorá uvedie prečo je hrdá na Biosférickú rezerváciu Poľana.
4. Formát videa MPEG-4
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Zaujímavú inšpiráciu nájdeš na nasledovných linkoch:
1. https://www.youtube.com/watch?v=XxkfLjHnn5E&list=PLWuYED1WVJIN6mpjwVvqgA04sO2n0P3_t&index=26
2. https://www.youtube.com/watch?v=NkdZKrmmVNc
3. https://www.youtube.com/watch?v=d4aIvqaPsE8
4. https://www.youtube.com/watch?v=AS8ANvRxgKU
5. https://www.youtube.com/watch?v=-Huy5wHqWV4&list=PLWuYED1WVJIN6mpjwVvqgA04sO2n0P3_t&index=4
6. https://www.youtube.com/watch?v=V7dWocEzCp4&fbclid=IwAR38_io7AMTy_z-IgPdgTGzxfmPyDlvT31jdcrySyk7DqskLzvtsrCOtP8
7. https://www.youtube.com/watch?v=RwF-b475Lp0

K súťažným návrhom je potrebné vyplniť prihlasovací formulár obsahujúci kontaktné údaje.

20. októbra 2019

Svoje práce zasielajte do
na adresu:
S-CHKO-BR Poľana: J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen
alebo na e-mail: lucia.minova@sopsr.sk. do 20. októbra 2019.
Na obálku alebo do predmetu mailu uveďte „LETOM SVETOM S POĽANOU“.
Konzultácie k súťaži:
Lucia Miňová: e-mail: lucia.minova@sopsr.sk, mobil: 0903 298 304
Miriam Turayová: e-mail: miriam.turayova@sopsr.sk, 045/533 48 34
Vladimíra Fabriciusová: e-mail: vladimira.fabriciusova@sopsr.sk, mobil: 0903 298 301

