
 

 

DOM KULTÚRY V ČADCI 

GALÉRIA ČADCA 

 

vyhlasujú výtvarnú súťaž pre deti a mládež  

 

 O NAJKRAJŠIU FAŠIANGOVÚ MASKU 

 

Milí priatelia, príďte do galérie, navštívte výstavu akad. maliara Ondreja Zimku, pod názvom 

FAFA, inšpirujte sa fašiangovými príbehmi majstra a nakreslite alebo namaľujte nám svoju 

fašiangovú masku. 

Svoje výtvarné práce vo formáte výkresu A3 odovzdajte v galérii alebo pošlite 

 na adresu: Galéria Čadca a Informačné centrum mesta Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 

Čadca, najneskôr  

do 24. apríla 2019 

Na zadnej strane výkresu uveďte svoje meno, priezvisko, vek, tel. kontakt, adresu, Vašu školu a dielo, 

ktorým ste sa inšpirovali. 

 

Podmienky súťaže: 

 

Deti a mládež vo veku od 10 do 15 rokov 

 

Najkrajšie práce budú ocenené zaujímavými a hodnotnými cenami.  

Hlavnú cenu do súťaže venuje akad. maliar Ondrej Zimka. 

 

Odborná porota bude pracovať v zložení: akad. maliar Ondrej Zimka, Mgr. Ľubica Kullová – 

riaditeľka DK v Čadci, Magdaléna Hacková – kultúrna manažérka, Mária Ščuryová – riaditeľka 

vydavateľstva MAGMA 



 

Odborným garantom súťaže je akad. maliar Ondrej Zimka. 

 

Hlavný organizátor súťaže: Dom kultúry v Čadci 

Spoluorganizátori: mesto Čadca, vydavateľstvo MAGMA  

 

Vyhodnotenie súťaže: 

26. apríl 2019 o 10:00 hod. Galéria Čadca   

 

Srdečne Vás pozývame do galérie a tešíme sa na Vaše práce. 

 

Výstava FAFA potrvá do 10. mája 2019. 

Galéria Čadca je otvorená v pondelok - piatok od 8.00 do 16.00 hod., vstup voľný 

Adresa: Galéria Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, 041/76 300 14; 0915822646 

 

Odovzdaním Vašej výtvarnej práce za účelom účasti v súťaži udeľujete v zmysle nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej 

aj ako „zákon“),  súhlas  Domu kultúry v Čadci, Matičné námestie 1434/11, 022 01 

Čadca (ďalej len prevádzkovateľ) so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom 

o oznámení o vyhlásení súťaže a súčasne udeľujete súhlas na použitie výtvarného diela jeho 

verejným vystavením, vyhotovovaním rozmnoženín a verejným rozširovaním. Súhlas so 

spracovaním osobných údajov je udelený za účelom organizácie súťaže O najkrajšiu fašiangovú 

masku v Galérii Čadca a to na dobu nevyhnutne potrebnú v súvislosti s organizáciou súťaže, 

vyhlásenia jej výsledkov a ich archivácie a som si vedomý/á svojich práv,  ktoré v § 19 až § 30 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=%C4%8Cadci,+Mati%C4%8Dn%C3%A9+n%C3%A1mestie+1434/11,+022+01+%C4%8Cadca&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%C4%8Cadci,+Mati%C4%8Dn%C3%A9+n%C3%A1mestie+1434/11,+022+01+%C4%8Cadca&entry=gmail&source=g


 

 

 

 

 

 

 

 

 


