Červené stužky
AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.
Siedmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2013 a
vyvrcholí 1. decembra 2013 - na Svetový deň boja proti AIDS.
Milí študenti i tento rok sa môžete zapojiť do celoslovenskej súťaže Červené stužky, ktorá je
súčasťou 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS.
Akosúťažiť:
Stačí vytvoriť výtvarnú prácu (pohľadnicu) s tematikou, ktorou sami vyjadríte Váš postoj a
názor k problematike HIV a AIDS, alebo vytvoriť spot kampane Červené stužky. Odovzdať
veci najneskôr do 20.10. 2013 koordinátorovi prevencie - vtedy sa uskutoční školské kolo
výtvarných prác a spotov. Následne budú najlepšie tri práce a dva spoty zaslané do
celoslovenskej súťaže.

Podmienky výtvarnej súťaže:
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Súťaž je určená pre jednotlivcov, žiakov stredných škôl
Počet pohľadníc z jednej školy je obmedzený na 3 pohľadnice
Pohľadnica má byť grafickým vyjadrením zamerania kampane.
Technika: kresba (ceruza, tuš, lavírovaná kresba ...), maľba (akvarel, tempera,
kombinovaná, mastný a polomastný pastel ....), frotáž, koláž, grafika (linoryt,
drevoryt, suchá ihla ... ), grafický dizajn
Veľkosť pohľadnice je A5, A6. Pohľadnica má mať líce a rub (ako skutočná
pohľadnica). Na pohľadnici prosíme umiestniť meno a priezvisko autora, školu, príp.
myšlienku.
Zaslané pohľadnice sa žiakom nebudú vrátené
Pohľadnice nespĺňajúce podmienky súťaže budú zo súťaže vyradené.
Uzávierka školského kola súťaže je 20.10.2013, zverejnenie výsledkov školského
kola 22.10.2013, celkové výsledky budú zverejnené na webovej stránke kampane
(www.cervenestuzky.sk)
Pohľadnice je potrebné odovzdať koordinátorovi prevencie (PaedDr. Žanete
Kubáňovej) najneskôr do 20.10.2013.

Odmeny v celoslovenskom kole súťaže:
Prvé miesto: cena v hodnote 120 €
Druhé miesto: cena v hodnote 100 €
Tretie miesto: cena v hodnote 80 €

Podmienky spotu Červené stužky:
1. Súťaž je určená pre študentov všetkých typov stredných škôl, ktorí môžu súťažiť
jednotlivo alebo vo dvojici. Odmena bude udelená spoločne pre dvojicu.
2. Počet spotov z jednej školy je obmedzený na dva.
3. Dosiaľ nepublikovaný spot má vyjadrovať a podporovať zameranie kampane.
4. Dĺžka spotu je 30 sekúnd. Môže byť hraný aj animovaný.
5. Spot musí byť označený menom a priezviskom autora(ov) a názvom školy.
6. Zaslaním spotu autori dávajú kampani súhlas na jeho uverejnenie na webe kampane a
použitie počas regionálneho stretnutia v Žiline.
7. Spoty nespĺňajúce podmienky súťaže budú zo súťaže vyradené.
8. Odporúčame spot uložiť na niektoré internetové úložisko (GoogleDrive, uloz.to,...)a
zabezpečiť ho heslom, aby nebol verejne prístupný.

Odmeny v celoslovenskom kole súťaže:
Prvé miesto: cena v hodnote 150 €
Druhé miesto: cena v hodnote 120 €
Tretie miesto: cena v hodnote 100 €

Koordinátor prevencie
PaedDr. Žaneta Kubáňová

