
SÚŤAŽ 
HRA V LITERÁRNEJ PRÁCI 

KU DŇU HRANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

Občianske združenie Vedecká hračka vyhlasuje v rámci Svetového dňa hrania,  
ktorý bude po prvýkrát v Slovenskej republike 25. septembra 2010, 

súťaž 

o pôvodnú literárnu prácu akéhokoľvek druhu a žánru v slovenskom jazyku so zmysluplným 
obsahom s rozsahom max. 400 slov a s čo najväčším výskytom troch písmen  

“H R A“ (v tomto poradí za sebou, príp. aj s medzerou či spojovníkom, alebo pomlčkou). 
 
Vyhlásenie súťaže:  
23. 8. 2010 pri otvorení tábora tvorivosti „VEDHRAČKA BANSKÁ BYSTRICA“. 

Zverejnenie súťaže: 
V regionálnych printových a elektronických médiách v súvislosti s Dňom hrania. 

Termín odoslania prác poštou alebo elektronicky na adresu vyhlasovateľa:  
22. 9. 2010 do 18. hodiny. 

Deň a miesto vyhodnotenia:  
24. 9. 2010, VEDHRAČKA, Dom techniky ZSVTS, Kukučínova 8, Banská Bystrica. 

Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie ceny:  
25. 9. 2010 na záver Dňa hrania v SR v Banskej Bystrici. 
Výsledky súťaže budú publikované vo všetkých médiách, ktoré zverejnia podmienky súťaže. 
 

Cena:    

Voľná permanentná ročná rodinná vstupenka na výstavu VEDHRAČKA a všetky interaktívne výstavy 
Vedecká hračka a NeoCube – guľôčková magnetická stavebnica. 

Cenu získa autor literárnej práce, v ktorej hodnotiaca komisia zostavená vyhlasovateľom nájde 
a označí najviac plnohodnotných spojení z písmen „H R A“ v tomto poradí za sebou, príp. aj 
s medzerou či spojovníkom, alebo pomlčkou (akceptuje sa aj spojenie s H v písmene CH). 

Každý autor, ktorý včas pošle svoju literárnu prácu spĺňajúcu súťažné podmienky, dostane voľnú 
rodinnú vstupenku na jednu ním vybranú interaktívnu výstavu Vedecká hračka v SR. 
 

V prihláške do súťaže uveďte:  
meno a priezvisko, príp. aj pseudonym, rok narodenia, adresu trvalého bydliska, telefonický a e-
mailový kontakt, podpis autora (u dieťaťa do 15 rokov aj podpis jeho zákonného zástupcu). 
Podaním prihlášky autor (jeho zákonný zástupca) súhlasí: 
- so zverejnením textu alebo jeho časti v spojení s menom autora na internete a facebooku (na 

iné použitie diela uzavrie vyhlasovateľ s autorom licenčnú zmluvu), 
- so spracovaním svojich osobných údajov iba na účel tejto súťaže.  
Všetky práce prijaté do súťaže, ktoré nebudú v rozpore s etikou a morálkou, budú so súhlasom autora 
umiestnené na webovej stránke www.denhrania.ic.cz. 
 
Vyhlasovateľ: 

Vedecká hračka, občianske združenie, Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica 
048 416 4056; 0903 549 243; vedhra@pobox.sk; www.vedeckahracka.sk 

mailto:vedhra@pobox.sk;
http://www.vedeckahracka.sk/

