Vyhodnotenie súťaže „Keď sa rodí život“
Obvodná poľovnícka komora Humenné zorganizovala súťaž pre deti prvého a druhého
stupňa základných škôl „Keď sa rodí život“. Do súťaže sa zapojilo 199 detí s 204 výtvormi,
ktoré prekypovali fantáziou a nádhernými rôznorodými pohľadmi na prírodu očami detí.
Porota to mala veľmi náročné. Bolo veľmi ťažké vybrať tie najkrajšie, ale nakoniec sa
s tým popasovala a rozhodla. Všetky práce budú ocenené drobnou pamiatkou a diplomom za
účasť, ktoré budú odovzdané buď prostredníctvom pani učiteliek v rámci škôl alebo budú
zaslané poštou na adresu. Obvodná poľovnícka komora sa tiež rozhodla, z dôvodu obrovského
počtu krásnych prác, oceniť 23 z nich vecnými cenami. Ceny budú oficiálne odovzdané pri
príležitosti odovzdávania poľovníckych vyznamenaní vo veľkej zasadačke Mestského úradu
v Humennom dňa 15.07.2021, pričom každý jeden výherca dostane pozvánku priamo domov.
Ceny, o ktoré deti súťažili, t.j. Prehliadka a jazda na koni v mini farme v Snine, Exkurzia po
Hámorskom náučnom chodníku a tiež prehliadka kaštieľa a skanzemu vo Vihorlatskom múzeu
v Humennom boli vylosované z vybraných 23 prác. Všetky práce budú vystavené vo
Vihorlatskom múzeu v Humennom, kde si ich budete môcť pozrieť od septembra o čom
budeme ešte informovať. Odporúčame, pretože je načo sa pozerať.
Sme radi, že naša súťaž zaujala, že sa zapojil tak krásny počet detí a veríme, že budúci
rok sa nám podarí opäť Vás niečím zaujať. Budeme sa tešiť na Vaše príspevky.

Výhercovia:
Mini farma Snina - prehliadka a jazda na koni - T. Briľak
Hámorský náučný chodník – exkurzia - S. Mačaková
Vihorlatské múzeum v Humennom - prehliadka kaštieľa a skanzenu - D. Bialý
Vecné ceny
K. Kizaková
D. Madzík
N. S. Dolanská
V. Dzurenková
D. Žukovič
T. Tomáš
A. Varga
P. Mižák
L. M. Ondisková
B. Surničin
T. Bordáčová
S. Leškováč
D. Širá
S. Hančáková
K. Petrušová
L. Halická
J. Šerepitová
D. Weberová
T. Gajdoš
K. M. Kontuľ

