EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY
16-22 SEPTEMBER 2017
Príloha č.1

Výtvarná súťaž

„Autobus budúcnosti“
Zapojte sa do výtvarnej súťaže pri príležitosti
Európskeho týždňa mobility
a vyhrajte výlet do jaskyne
pre celú triedu.

Pre koho je súťaž určená: pre kolektívy základných škôl
Téma súťaže:

Autobus budúcnosti

Uzávierka súťaže:

13. október 2017

Viac informácií nájdete na: http://arriva.sk/nase-sluzby/#sutaz

Organizátor súťaže:

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY
16-22 SEPTEMBER 2017

Autobus budúcnosti
Dopravná spoločnosť ARRIVA v spolupráci s mestami vyhlasuje výtvarnú súťaž „Autobus budúcnosti“. Výtvarná
súťaž je aktivita spoločnosti Arriva v rámci Európskeho týždňa mobility. Európsky týždeň mobility je každoročná
kampaň udržateľnej mestskej mobility, ktorá sa realizuje v období 16.- 22.septembra. Cieľom je prostredníctvom
informovania obyvateľov a realizáciou opatrení znížiť produkciu CO2 a tuhých prachových častíc v ovzduší. Zároveň
chce vyzvať širokú verejnosť, aby vyskúšala alternatívy automobilovej dopravy.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?
Výtvarná súťaž je určená pre kolektívy základných škôl vo vybraných mestách. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť
záujem detí o ochranu životného prostredia a hľadanie nových riešení ako chrániť naše ovzdušie a mesto pred
znečistením.

Téma súťaže
Jednou z ciest ako chrániť naše ovzdušie je využívanie iných alternatív automobilovej dopravy. Napríklad
cestovanie autobusom. Okrem iného, cestovanie autobusom nám dáva priestor pozerať sa na mesto z výšky a tiež
snívať o budúcnosti a rôznych možnostiach prepravy s cieľom dosiahnutia cieľa cesty za nižšie náklady pre
jednotlivca i spoločnosti so šetrnejším dopadom na životné prostredie. V rámci témy „Autobus budúcnosti“ môžu
žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o svojom vysnenom cestovaní autobusom z budúcnosti. Na stvárnenie
týchto predstáv môžu kolektívy (minimálne 10 žiakov/ maximálne 1 celá trieda) použiť rôzne výtvarné techniky.
Veľkosť formátu nie je obmedzená. Odporúčame však využiť 1 veľký formát pre celý kolektív. Výtvarná súťaž bude
v tomto roku prebiehať od 16. septembra do 22. septembra, termín na odovzdanie práce je 13.október 2017.

Aká bude výhra?
Odborná porota, ktorú budú tvoriť zástupcovia spoločností ARRIVA bude hodnotiť najmä originalitu a kreativitu
umeleckých prác. Víťazný kolektív, ktorého porota ocení prvým miestom, vyhrá pre svoju triedu výlet autobusom
ARRIVA do jaskyne.

Svoje umelecké diela spolu s prihláškou môžete odovzdať v jednotlivých prevádzkach
spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s., v budove na autobusovej stanici v L.Mikuláši, v Ružomberku,
v D.Kubíne, v Námestove a v Trstenej.
V prípade doplňujúcich informácií sa môžete obrátiť na: Ing. Lenka Capková, lenka.capkova@arriva.sk.

Organizátor súťaže:
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Výtvarná súťaž - „Autobus budúcnosti“
Prihláška
Táto prihláška platí pre jeden prihlásený príspevok.

Názov školy:
Adresa (ulica, PSČ, mesto):
Telefónne číslo školy:
e-mail:
riaditeľ školy:
Vyučujúci:
e-mail vyučujúceho:
Meno a priezvisko žiakov/
trieda
Vek žiakov:
Názov výtvarnej práce:
Popis výtvarnej práce (max. 300 znakov):

V....................................., dňa.....................
Vyplnenú prihlášku prosím vyplňte a odovzdajte spolu so súťažným príspevkom v jednotlivých
prevádzkach spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s., v budove na autobusovej stanici v L.Mikuláši,
v Ružomberku, v D.Kubíne, v Námestove a v Trstenej.

Organizátor súťaže:

