
 

 
 

SEDEM DIVOV POLONÍN 

literárna, výtvarná a fotografická súťaž pre detí a mládež  

s environmentálnym a regionálnym zameraním 

Vyhlasovateľ: Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne 

Ciele súťaže:   

 prehĺbiť u detí a mládeže vzťah k prírodným, kultúrnym a historickým krásam regiónu, 

v ktorom žijú, motivovať ich k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva 

 podporiť u žiakov a študentov literárny, výtvarný, fotografický prejav, fantáziu, 

kreativitu 

 podnietiť deti a mládež k poznaniu svojho okolia, k návšteve pekných a zaujímavých 

miest v regióne Polonín 

Téma literárnych, výtvarných a fotografických prác: SEDEM DIVOV POLONÍN 

Charakteristika témy: Hľadáme sedem divov Polonín – 

miesto/lokalitu/stavbu/tradíciu/remeslo/niečo, čo je v území Národného parku Poloniny 

výnimočné. Tvorba môže byť zameraná na jeden div Polonín alebo ľubovoľný počet (max. 

sedem). Práce budú predstavovať návrhy/tipy, z ktorých sa hlasovaním na sociálnych sieťach 

určí SEDEM DIVOV POLONÍN.  

Účastníci: deti a mládež v okrese Snina 

Kategórie:  

Literárna (kategória poézie a kategória prózy) a výtvarná časť:  

1. kategória – žiaci základných škôl a špeciálnych základných škôl 1. – 4. ročníkov 

2. kategória – žiaci základných škôl a špeciálnych základných škôl 5. – 9. ročníkov a 1. – 

4. ročníkov osemročných gymnázií 

Fotografická časť.  

3. kategória – študenti stredných a odborných škôl, špeciálnych internátnych škôl  

Súťažné podmienky:  

Každý súťažiaci sa môže zapojiť do viacerých častí súťaže. Zaslaním literárnych, výtvarných 

a fotografických prác do súťaže dáva autor svoj súhlas organizátorovi (Správe Národného parku 

Poloniny so sídlom v Stakčíne) k bezplatnému využitiu prác na prezentačné účely na webovej 

stránke, na stránke FB, na propagačných materiáloch vydávaných organizátorom bez časového 

obmedzenia.  

 

 



 

 
 

Literárna časť súťaže:  

Forma: Poézia, próza (žáner pri próze nerozhoduje) hodnotí sa v dvoch osobitných kategóriách 

Rozsah: max. 1 strana formátu A4 

Počet prác od jedného autora: max. 3 literárne práce 

Výtvarná časť súťaže: 

Technika výtvarných prác: ľubovoľná 

Počet prác od jedného autora: max. 3 výtvarné práce 

Fotografická časť súťaže: 

Formát fotografie: jpg – nafotené fotoaparátom alebo mobilným telefónom 

Veľkosť jednej fotografie: do 3 MB 

Počet prác od jedného autora: max. 3 fotografie 

Odovzdávanie súťažných prác:  

Súťažné práce sa označujú menom a priezviskom autora, školou, ročníkom, výstižným názvom 

práce, prípadne krátkou charakteristikou/zdôvodnením svojho výberu (2-4 vety).  

Súťažné práce v literárnej a výtvarnej časti sa odovzdávajú na Správe Národného parku 

Poloniny v Stakčíne (budova riaditeľstva na Ulici mieru 193) alebo v Mestskej knižnici v Snine 

(Strojárska 2060/95). 

Súťažné práce vo fotografickej časti sa zasielajú na e-mail: iveta.buralova@nppoloniny.sk 

Uzávierka súťaže: 17. marec  2023 

Vyhodnotenie súťaže: apríl 2023 

Porota zvolená organizátorom vyberie a ocení najlepšie súťažné práce vo všetkých troch 

kategóriách (1.-3. miesto). Všetky práce budú zaradené do virtuálnej výstavnej prehliadky 

prístupnej na webovej stránke Správy NP Poloniny.  

Informácie: Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, mobil: 0907 320 059, 

email: iveta.buralova@nppoloniny.sk 

 

Ing. Miroslav Buraľ, v.r. 

riaditeľ S-NP Poloniny v Stakčíne 

mailto:iveta.buralova@nppoloniny.sk
iveta.buralova@nppoloniny.sk

