Středisko volného času Bájo a Společnost Boženy Němcové v České Skalici
vyhlašují výtvarnou a literární soutěž
ke 190. výročí narození Boženy Němcové
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Téma:
1) Dům, ve kterém Božena Němcová ve vašem městě žila; pomník Boženy Němcové; jiné upomínky na život Boženy
Němcové ve vašem městě
2) Moje krajina (konkrétní nebo abstraktní) – místo, ve kterém žiji nebo bych chtěl žít já (můj pokoj, můj dům, moje město,
můj kraj)
Technika: libovolná, kombinované i netradiční techniky, fotografie (fotografie je možno zasílat v elektronické podobě),
NE trojrozměrné práce
Rozměry prací: neomezené
Upozornění: kresby křídami a podobným materiálem je nutno řádně zafixovat nebo jinak zajistit, aby nešpinily;
nezafixované práce budou ze soutěže vyřazeny, aby nepoškodily ostatní práce.
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Téma:
Můj pan učitel/moje paní učitelka, moje třída, naše vyučování
Doporučený žánr a rozsah: popis, úvaha, povídka, pohádka, příběh, básnička; do jedné strany A4 (čitelného textu). Práce
je možno zasílat i elektronicky.
PODMÍNKY A ORGANIZACE SOUTĚŽE
- soutěž je určena dětem ze základních a mateřských škol a školských zařízení v obcích, kde spisovatelka působila,
i ostatním zájemcům
- soutěž je určena pouze jednotlivcům
- počet zaslaných prací není omezen
- uzávěrka soutěže: 31. května 2010 (datum poštovního razítka)
- vítězné práce určí porota, vítězové obdrží pěkné ceny a diplom – soutěž finančně podpořilo město Česká Skalice
- výsledky budou zveřejněny na adrese: www.svcbajo.cz.
- soutěž vyvrcholí výstavou zúčastněných prací, která se uskuteční v Muzeu Boženy Němcové, a vydáním sborníku na CD
- soutěžní práce mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle uvážení organizátora,
a to bez finančních nároků ze strany autorů
ZASÍLÁNÍ A OZNAČENÍ PRACÍ
Adresa pro zasílání výtvarných a literárních prací:
SVČ Bájo Česká Skalice
Husovo náměstí 3
552 03 Česká Skalice
Adresa pro elektronické zasílání fotografií a případně literárních prací:
info@svcbajo.cz; předmět: SOUTĚŽ
Všechny zaslané práce musí být označeny údaji:
název práce
jméno, příjmení a věk autora
název a adresa vysílající organizace či autora
e-mail (nutný!), kontaktní telefon,
případně jméno a příjmení pedagoga, pod jehož vedením práce vznikla
fotografie v elektronické podobě: Prijmeni_jmeno_vek_nazev_fotografie.JPG
Literární práce v elektronické podobě posílejte jako přílohu e-mailu.
VRÁCENÍ PRACÍ
Pokud máte zájem o vrácení prací, označte práci na zadní straně viditelným nápisem „VRÁTIT“ a přiložte prosím balicí
materiál a známky v adekvátní ceně. Práce vám rádi po ukončení akce zašleme zpět na vámi uvedenou adresu.
INFORMACE K SOUTĚŽI
Další informace o soutěži lze získat na tel. č. 491 452 708, 604 187 325 nebo e-mailové adrese info@svcbajo.cz, informace
k dílu a životu Boženy Němcové můžete najít na http://www.bozenanemcova.cz/.
Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám radost z práce a mnoho úspěchů!

