vyhlašuje výtvarnou soutěž

„Moje ilustrace Harryho Pottera“
Cíl soutěže
podnítit vlastní fantazii čtenářů
Téma soutěže
ilustrace známých knih J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi (neměly by vycházet z filmů)
Technika
kresba, grafika, malba, koláže, kombinované techniky
Obrázky mohou být jakýmkoliv materiálem - kresby křídami a podobným materiálem je nutno řádně
zafixovat nebo jinak zajistit, aby nešpinily; nezafixované práce budou ze soutěže vyřazeny,
aby nepoškodily ostatní práce.
rozměry prací – neomezené
Uzávěrka soutěže: 20. ledna 2009
Soutěž vyvrcholí výstavou, která se uskuteční v únoru 2009 v galerii Fortna v DDM Bájo v České
Skalici. Při vernisáži výstavy také proběhne slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen. Autoři
nejlepších děl budou do České Skalice pozváni. Nevyzvednuté odměny budou zaslány poštou.
Hodnocení a ceny:
Vítěze určí odborná porota složená z východočeských výtvarníků. Soutěžící budou rozděleni
do třech kategorií dle věku (zařazeni budou podle věku v době vytvoření soutěžní práce). V každé
kategorii bude určeno 1., 2. a 3. místo. Vítězové obdrží cenu (výtvarné potřeby) v hodnotě 300, 200
a 100 Kč.
Výsledky a vítězné práce budou zveřejněny na webových stránkách DDM Bájo na adrese
www.ddmbajo.cz.
Adresa pro zasílání prací
Dům dětí a mládeže Bájo
Husovo náměstí 3
552 03 Česká Skalice
Označení prací
Označení práce proveďte prosím čitelně na její zadní stranu, musí obsahovat tyto údaje:
• jméno, příjmení a věk autora (např. 6 let),
• název a adresa organizace (pokud práce vznikla pod vedením pedagoga), nebo autora,
• e-mail nebo kontaktní telefon,
• případně jméno a příjmení pedagoga, pod jehož vedením práce vznikla.
Soutěžní výtvarné práce mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak
prezentovány dle uvážení organizátora, a to bez finančních nároků ze strany autorů.
Pokud máte zájem o vrácení prací, přiložte prosím balicí materiál a známky v adekvátní ceně,
práce Vám rádi po ukončení výstavy zašleme zpět na Vámi uvedenou adresu.
Další informace o soutěži lze získat na tel. č. 491 452 708 nebo e-mail: bajo-cs@seznam.cz.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám radost z práce a mnoho úspěchů!

