
 

 

 

 

Súťaž Stvárni knihu 2018 III. ročník 

 

Tretí ročník súťaže začína 1. marca 2018 v Mesiaci knihy. Prihlasovať sa môžete do 15. mája 2018. 
 

Súťažné kategórie sú jednotlivci a skupiny: 
 

• jednotlivci  - vek do 10 rokov 

• jednotlivci  - vek od 11 - 15 rokov 

• jednotlivci  - vek od 15 a viac 

• skupiny - školy, kluby, združenia a rodiny 

Úlohou súťažiacich bude posielať fotografie svojej tvorby poštou alebo elektronicky, z ktorých porota vyberie 20 
najlepších prác, ktoré budú predstavené na výstave a z nich budú vybratí víťazi v každej kategórii. 

Slávnostné vyhlásenie víťazov a udelenie jednotlivých cien sa bude konať  14. júna 2018 v Zichyho paláci v Bratislave. 
 

Pravidlá súťaže Stvárni knihu 2018 

1. Súťaž prebieha od 1. marca do 15. mája 2018. 
 

2. Súťaže sa môže zúčastniť každý kto vyplní prihlášku do súťaže (prihláška do súťaže: http://stvarniknihu.sk/), pošle 
dve   fotografie svojej tvorby, t. j. stvárnenia knihy a pošle ich na internetovú adresu: www.stvarniknihu.sk alebo na 
poštovú adresu: Kreatívny Klub Luna, o. z., Ul. 29. augusta č. 34,  811 09 Bratislava 

 

3. V súťažnom stvárnení obľúbenej knihy môže byť použitých niekoľko prvkov vytvorených handmade technikami 
a naaranžovanými do podoby symbolizujúcej vybranú knihu. 

 

4. Každý súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť len s jedným kreatívnym projektom, skupiny maximálne 3 projekty.  
 

5. Z prihlásených prác vyberie odborná porota do 31.mája 20 finalistov. Ich reálne tvorivé projekty budú vystavené  
     a z nich porota, zvolí víťazov v každej kategórii. 

 

       Ceny do súťaže venujú: 
 

• vydavateľstvo IKAR 

• vydavateľstvo STAR production, s. r. o. 

• Staromestská knižnica 

• Kreatívny Klub Luna, o. z. 

• a ďalší 
 
 

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je: 
 

Kreatívny Klub Luna, o. z., Ul. 29. augusta 34, 811 09 Bratislava 

tel.:  0910 724 522, 0907 737 030, 0948 603 872, info@klubluna.sk, www.stvarniknihu.sk, www.klubluna.sk 

prihláška do súťaže: http://stvarniknihu.sk/ 

 

                                                        Partneri a mediálni partneri: 

 

                      


