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Mesto Nemšová v spolupráci s Králikovým mlynom v Nemšovej  

si Vás dovoľuje pozvať k účasti na výtvarnej súťaži 

 

 

          Téma súťaže:  „Od zrnka k chlebu“ 

 
 

Propozície a pravidlá: 

Súťaž je určená pre všetky deti zo ZŠ a ZUŠ v Nemšovej, ktoré budú tvoriť pod vedením svojich učiteľov  

na uvedenú tému. Jedna práca má mať jedného autora. 

Prijímajú sa práce vytvorené vo výtvarných technikách: kresba, maľba,  

        grafické a kombinované techniky 

Súťažné kategórie pre ZŠ a ZUŠ samostatne:   I.   Autori do 7 rokov 

     II.  Autori do 11 rokov 

     III. Autori do 15 rokov   

Práce odovzdávajte nezrolované, neskladané, nepaspartované vo formáte maximálne do veľkosti A2. 

Zároveň priložte aj zoznam odoslaných prác.  

Súťaž bude prebiehať od  01. 04. - 01. 06. 2022.  

Namaľované, alebo nakreslené obrázky, na zadnej strane označené s uvedeným priloženým štítkom  

je potrebné odovzdať do 01. 06. 2022  do Králikovho mlyna, Mlynská 1424, Nemšová,  

tel.kontakt: 0905 596949. 

Súťažné práce vyhodnotí odborná porota (jej zloženie bude zverejnené dodatočne na webovom sídle).  

 

Autori víťazných prác budú pozvaní na VERNISÁŽ VÝSTAVY a odovzdanie cien v Králikovom 

mlyne koncom júna 2022. (Presný termín bude včas oznámený.) 

 

Tešíme sa na Vaše dielka 

Výhercovia získajú zaujímavé ceny od Mesta Nemšová. Víťazi na 1. miestach sa môžu tešiť aj na zvláštnu 

cenu Králikovho mlyna – podujatie plné tajomstiev – „ Noc v mlyne“. 

Výtvarné práce budú vystavené v Králikovom mlyne počas letných mesiacov. Súčasne budú zverejnené  

na webovom sídle  Mlyna a môžu byť použité na propagačné účely Mesta Nemšová a Králikovho mlyna.
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Výtvarná súťaž: Od zrnka k chlebu 2022 

Názov práce: 

Meno a priezvisko žiaka: 

Vek: Trieda: Súťažná kategória: 

Názov školy: 

Meno pedagóga: 
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