DODATOK Č. 2
K PROPOZÍCIAM

ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ
2020/2021
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
NEPROFESIONÁLNEJ FOTOGRAFICKEJ TVORBY

apríl 2021

Krajské kultúrne stredisko vydáva dodatok č. 2 k propozíciám
ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ v znení:

I.

v časti 1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

sa mení bod - Dátum konania vernisáže:
Dátum konania vernisáže: Vernisáž sa z dôvodu aktuálnych protiepidemiologických opatrení
neuskutoční.

sa mení bod - Trvanie výstavy:
Trvanie výstavy: sobota 24. apríl 2021 – piatok 30. apríl 2021 (online)

sa mení bod - Pokračovanie výstavy:
Pokračovanie výstavy: Pokračovanie výstavy pre verejnosť v priestoroch Nadácie ŽSK sa
uskutoční v letných mesiacoch v termíne naplánovanom podľa aktuálnych opatrení.

sa mení bod – Poslanie súťaže:
ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ je nultý ročník súťaže pre amatérskych fotografov. V roku 2020/2021 chceme
v spolupráci s Nadáciou Žilinského samosprávneho kraja dať šancu neprofesionálnym fotografom,
ktorí by sa radi zapojili do vytvorenia putovnej expozície diel. Výstava súťažných fotografií bude
súčasťou druhého ročníka SYMPÓZIA O NÁDEJI 2020/2021.
Téma súťaže je ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ.
(V roku 2020 nastal presun väčšej časti našich vzdelávacích aktivít na rok 2021 a to vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s ochorením COVID-19.
Stým súviselo aj nenaplnenie celého plánu aktivít v uplynulom roku. Fotografická súťaž dostala preto nový termín koncom apríla 2021.)
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II. v časti 4. HODNOTENIE SÚŤAŽE
sa mení bod – Hodnotenie súťaže:
Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí trojčlenná odborná porota, ktorú menuje riaditeľ
Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Napriek momentálnej nepriaznivej situácii s ochorením
COVID-19 sa vyhodnotenie súťaže i samotná týždňová výstava bude konať online vo virtuálnej
priestore na webovej, facebookovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline.
Pokračovanie výstavy v priestoroch Nadácie ŽSK sa uskutoční v letných mesiacoch v termíne
naplánovanom podľa aktuálnych opatrení.

Dôležité informácietýkajúce sa súťaže budú vždy priebežne aktualizované na webovej a
Facebookovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline.
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I.

v časti 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Záverečné ustanovenia:
Ostatné body propozícií ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ 2020/2021 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Kontakt zodpovedného pracovníka:
Natália Vašková, tel.: +421 41 56 25 956, 0915 787 299, email: nvaskova@vuczilina.sk
Upozornenie:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu (aktualizáciu) Propozícií Čo mi dáva silu žiť a Dodatku, o čom bude prihlásených účastníkov včas
informovať prostredníctvom webovej stránky KrKS a e-mailu zaslaného na adresy uvedené pri registrácii

Žilina 6. 4. 2021
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