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Pravidlá súťaže 

 

 

 

 

Výtvarná súťaž  

„Autobus očami detí“ 

 

Zapojte sa do výtvarnej súťaže pri príležitosti  

Európskeho týždňa mobility  

a vyhrajte výlet do ZOO   

pre celú triedu. 

 

                  

     

 

 

 

 

Pre koho je súťaž určená:  pre kolektívy základných škôl  

Téma súťaže:   Autobus očami detí 

Uzávierka súťaže:   14. október 2016 
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Autobus očami detí 

Dopravná spoločnosť ARRIVA v spolupráci s mestami vyhlasuje výtvarnú súťaž „Autobus očami detí“. Výtvarná 

súťaž je aktivita spoločnosti ARRIVA v rámci Európskeho týždňa mobility 16.- 22. septembra 2016. Európsky týždeň 

mobility je každoročná kampaň udržateľnej mestskej mobility. Cieľom je znížiť produkciu CO2 a tuhých prachových 

častíc v ovzduší. Zároveň chce vyzvať širokú verejnosť k podpore inteligentnej a udržateľnej mestskej dopravy, 

medzi ktorú patrí aj autobusová verejná doprava. 

Kto sa môže súťaže zúčastniť? 

Výtvarná súťaž je určená pre kolektívy základných škôl. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí o ochranu 

životného prostredia a hľadanie nových riešení, ako chrániť naše ovzdušie a mesto pred znečistením. Upriamujeme 

pozornosť na autobusovú dopravu, ktorá je šetrná k životnému prostrediu a vytvára predpoklady pre plynulosť 

premávky v mestách a obciach. 

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, ako by mohlo naše obľúbené mesto vyzerať. V rámci témy „Autobus očami detí“ môžu žiaci výtvarne 

zobraziť svoje predstavy o vysnívanom autobuse, v ktorom by radi cestovali. Na stvárnenie týchto predstáv môžu 

kolektívy 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 prác je 14.október 2016. 

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 ZOO. 

Svoje umelecké diela spolu s prihláškou môžete odovzdať v jednotlivých prevádzkach 

spoločností ARRIVA Liorbus, a.s., ARRIVA NITRA a.s., ARRIVA Nové Zámky, a.s., ARRIVA 

Michalovce, a.s., ARRIVA Trnava, a.s. 
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V prípade záujmu o doplňujúce informácie kontaktujte prosím našich kolegov: 

 ARRIVA Liorbus, a.s. / kontakt: lenka.capkova@arriva.sk 

ARRIVA Michalovce, a.s. / kontakt: milan.kucma@arriva.sk 

ARRRIVA NITRA a.s. / kontakt: milan.jankular@arriva.sk 

ARRIVA Nové Zámky, a.s. / kontakt: hana.jahodnikova@arriva.sk 

ARRIVA Trnava, a.s. / kontakt: juraj.kuzma@arriva.sk 

 

 

 


