
 

 

 

 

Výtvarná súťaž - maskot Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 Banská Bystrica 

  

 Dátum konania XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže sa neúprosne blíži 

a  je potrebné sa na toto veľké európske multišportové podujatie pre mladých športovcov vo veku 14 

– 18 rokov dôsledne pripraviť. Čo by to bolo za športové podujatie, keby na ňom chýbal skvelý maskot, 

ktorý bude baviť fanúšikov, podporovať mladých športovcov a navyše si ho každý bude môcť zobrať 

na pamiatku domov vo forme suveníru? Za týmto účelom Slovenský olympijský a športový výbor a 

Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o. vyhlasujú výtvarnú súťaž  o návrh 

najlepšieho maskota tohto podujatia. 

 

 Európsky olympijský festival mládeže sa uskutoční v dňoch 25. až 31. 7. 2021 v Banskej 

Bystrici a športovci na ňom budú súťažiť v atletike, plávaní, športovej gymnastike, tenise, bedmintone, 

cestnej cyklistike, džude, basketbale, plážovom volejbale, hádzanej a triatlone. Organizácia takéhoto 

podujatia významne napomáha zviditeľneniu Slovenska a celého regiónu, prináša so sebou zveľadenie 

športovísk a modernizáciu verejnej infraštruktúry, ale predovšetkým životnú skúsenosť pre mladých 

športovcov. Neodmysliteľnou súčasťou je tiež propagácia zdravého životného štýlu a športovania pre 

širokú verejnosť, ktorá bude toto významné podujatie sledovať. Správnej propagácii by mal pomôcť 

aj maskot navrhnutý samotnými fanúšikmi. 

 

Vyhlásená výtvarná súťaž je určená pre širokú verejnosť, od najmenších detí a mládeže až po 

profesionálov s cieľom netradičnou formou pritiahnuť pozornosť spoločnosti smerom ku konaniu 

Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 v Banskej Bystrici. Nielen olympijské hry, ktoré sa 

stali veľkolepým celosvetovým sviatkom športu, kultúry a mieru, inšpirovali a inšpirujú mnohých 

mladých talentovaných výtvarníkov, ale rovnako by mal inšpirovať aj Európsky olympijský festival 

mládeže, ktorý sa bude konať na Slovensku.  

 

V snahe adresne osloviť potenciálnych účastníkov sa na Vás obraciame s výzvou na zapojenie 

sa do výtvarnej súťaže a oznamujeme Vám jej konkrétne podmienky. 

 

 

 

 

 

 

         Anton Siekel                      Ján Nosko                                          Peter Korčok   

       prezident SOŠV       primátor Banskej Bystrice      riaditeľ organizačného výboru EYOF 2021

  

  



 

 

 

 

Výtvarná súťaž - maskot Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 Banská Bystrica 

 

Vyhlasovateľ súťaže: Slovenský olympijský a športový výbor a Európsky olympijský 

festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o. 

 

Téma: stvárnenie maskota Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 Banská Bystrica 

 

Úlohou súťažiaceho je vytvoriť návrh podoby maskota - permoníka, ktorý bude symbolizovať oblasť 

Banskej Bystrice. Charakteristika tohto maskota podujatia sa spája s historickou bytosťou banským 

permoníkom ako pradávnym strážcom a ochrancom nerastov a pokladov v okolí banských štôlní, ktorý 

opatroval a kopal rudu so vzácnymi nerastami a pomáhal baníkom v práci a varoval ich pred 

nebezpečenstvom. 

 

Cieľová skupina:  

Širšia verejnosť v nasledujúcich kategóriách vo vybraných vekových kategóriách: 

I. kategória :  deti do 10 rokov  

II. kategória :  mládež od 10 do 18 rokov 

III. kategória :  verejnosť od 18 rokov 

IV. kategória :  profesionáli 

 

Podmienky súťaže: 

• Do súťaže budú prijaté plošné práce (maľba, kresba, grafiky) a práce vytvorené v grafických 

programoch. 

• Rozmer diela: jednotne pre všetky diela papier formátu A4 alebo A3. 

• Každý účastník môže zaslať do súťaže maximálne jedno dielo. 

• Súťažné návrhy vytvorené v počítači vo formáte .pdf zasielajte naskenované mailom na adresu: 

ivana.motolikova@eyof2021.com   

Alebo poštou na adresu SOŠV: Slovenský olympijský a športový výbor 

Kukučínova 26 

838 08 Bratislava 

Obálku označte heslom “Výtvarná súťaž maskot EYOF 2021” 

 

• Výtvarné návrhy budú predložené na posúdenie odbornej porote, zostavenej Slovenským olympijským 

a športovým výborom a Európskym olympijským festivalom mládeže Banská Bystrica 2021, n.o.  
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• Vyhodnotenie výsledkov súťaže spolu s vyhlásením víťazných návrhov, menom a priezviskom 

súťažiaceho/súťažiacich a ďalšími údajmi (napr. príslušnosťou k škole) budú zverejnené v tlačových 

a elektronických médiách, webových portáloch a profiloch Slovenského olympijského a športového 

výboru a Európskeho olympijského festivalu mládeže Banská Bystrica 2021, n.o,, spoluorganizátorov 

a realizátorov podujatia EYOF 2021 na sociálnych sieťach vo forme ich sprístupnenia verejnosti za 

účelom podpory a propagácie tohto podujatia, športu a športových alebo osvetových aktivít, šírenia 

myšlienok a princípov olympizmu vrátane uchovávania historických a štatistických údajov súťaže a 

podujatia jeho vyhlasovateľmi, spoluorganizátormi a realizátormi. 

• Víťazné návrhy budú ocenené diplomom a vecnými cenami. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za 

finančnú hotovosť. 

• Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zo 4 víťazných prác (jedna za každú kategóriu) vybrať jednu 

súťažnú prácu/návrh, ktorá bude realizovaná ako oficiálny maskot Európskeho olympijského festivalu 

mládeže 2021 Banská Bystrica. 

• S autorom víťaznej práce, ktorá bude realizovaná ako oficiálny maskot Európskeho olympijského 

festivalu mládeže 2021 Banská Bystrica bude uzatvorená samostatná licenčná zmluva. Uzatvorenie 

takejto zmluvy však nebude finančne honorované. 

• V prípade, ak súťažný príspevok zasiela neplnoletá osoba, vyžaduje sa súhlas zákonného zástupcu 

s účasťou neplnoletého v tejto súťaži.  

• V prípade, ak súťažný príspevok zasiela iná fyzická osoba alebo organizácia, napr. škola, ako 

súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca, je povinná pred zaslaním súťažného príspevku získať od 

súťažiaceho, resp. jeho právneho zástupcu súhlas s účasťou v súťaži a spracovaním osobných údajov 

a zároveň oboznámiť súťažiacich, resp. ich zákonných zástupcov s týmito podmienkami súťaže.  

• Zaslaním súťažného návrhu odosielateľ deklaruje, že disponuje právnym základom na spracúvanie 

osobných údajov a na poskytnutie osobných údajov vyhlasovateľovi súťaže, spoluorganizátorom 

a realizátorom súťaže a súťažiaci, resp. ich zákonný zástupca bol riadne oboznámený s podmienkami 

súťaže a súhlasí s nimi. Súťažný príspevok doručený bez podpísaného súhlasu priloženého v prílohe 

bude automaticky vyradený zo súťaže. Výnimku tvorí situácia, ak odosielateľ priloží deklaráciu, 

v ktorej vyhlasovateľa súťaže výslovne ubezpečí, že (i) disponuje generálnym súhlasom súťažiaceho, 

resp. jeho zákonného zástupcu na zapájanie sa súťažiaceho do súťaží, (ii) oboznámil súťažiacich, resp. 

ich zákonných zástupcov s podmienkami súťaže a podmienkami ochrany súkromia priloženými 

k tomuto dokumentu a (iii) zároveň sa zaviaže na požiadanie vyhlasovateľa takýto súhlas predložiť.  

• Informácie o výsledkoch súťaže budú poskytnuté spoluorganizátorom a partnerom podujatia za 

účelom realizácie maskota Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 Banská Bystrica.  

• Zaslaním súťažného návrhu vyjadruje súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca súhlas s týmito 

podmienkami súťaže. 

• Anonymné súťažné návrhy budú automaticky vyradené zo súťaže. 

• Vyhlasovatelia súťaže nevracajú žiadne súťažné návrhy. 

• Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo na zmenu týchto podmienok súťaže.  

 



 

 

 

 

Súťažné práce, prosím, označte na zadnú stranu nasledovne:  

„Výtvarná súťaž maskot EYOF 2021“ 

meno a priezvisko súťažiaceho (mesiac a rok narodenia) 

   názov a sídlo školy 

kontaktná adresa alebo (tel. a e-mailový kontakt) 

súťažná kategória 

 

Ceny:  

Slovenský olympijský a športový výbor a Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 

2021, n.o. ocení štyri víťazné návrhy (jedno ocenenie za každú vyhlásenú kategóriu) diplomom 

a vecnými cenami. Ceny budú po skončení a vyhodnotení súťaže zaslané poštou na adresu uvedenú 

pri súťažnom diele. 

 

Termíny súťaže:  

Výtvarná súťaž potrvá od 13. januára 2020 do 28. februára 2020. Súťažné návrhy musia byť 

odovzdané alebo zaslané poštou do 28. februára 2020 do 24:00 hod na adresu SOŠV.  

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke EYOF 2021 https://www.eyof2021.com/ a 

SOŠV https://www.olympic.sk/ najneskôr do konca marca 2020. 

 

Poznámka:  

Súťažiaci udeľujú vyhlasovateľom súťaže právo publikovať ich súťažné návrhy, uvádzať ich mená 

a priezviská spolu s adresou školy alebo bydliska a fotografiami pri akejkoľvek propagačnej akcii, 

ktorá sa bude týkať súťaže a podujatia EYOF 2021, bez toho, že by takéto použitie priznávalo 

akékoľvek iné práva ako vyhranú cenu.  

Viac informácií o tom, akým spôsobom a na aké účely v SOŠV spracúvame osobné údaje súťažiacich, 

resp. ich zákonných zástupcov, či kontaktných osôb, a aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní 

osobných údajov, nájdete v Podmienkach ochrany súkromia dostupných na webe 

https://www.olympic.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov-sukromia. Podmienky ochrany 

súkromia tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok súťaže. Zaslaním príspevku potvrdzuje 

súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca, že sa riadne oboznámil s Podmienkami súťaže, ako aj 

Podmienkami ochrany súkromia.  

 

Veríme, že svojou tvorivosťou a aktívnou účasťou na výtvarnej súťaži podporíte zámery 

Slovenského olympijského a športového výboru a prispejete k propagácii Európskeho 

olympijského festivalu mládeže Banská Bystrica 2021 a k šíreniu myšlienok olympizmu.  
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