Středisko volného času Bájo Česká Skalice
vyhlašuje

výtvarnou

soutěž

J a b l k o“

„

Téma soutěže
jablko, část jablka, jabloň, jabloňový květ, sad, jídla z jablek, příběhy s jablky, pohádky, písničky, básně
o jablkách či jabloních a vše další, co vás v souvislosti s jablky napadne...
Soutěž je určena
-

dětem ze základních škol, mateřských škol a ostatních školských zařízení
jednotlivcům i kolektivům
počet zaslaných prací není omezen

Technika
Kresba, grafika, malba a jiné (i netradiční) techniky, prostorové práce
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.
Rozměry prací - neomezené
Uzávěrka soutěže: 20. listopad 2009
Soutěž vyvrcholí výstavou zúčastněných prací, která se uskuteční 3. - 6. prosince 2009 v Muzeu
Boženy Němcové – Barunčině škole v České Skalici při akci Barunčiny Vánoce (výstava a lidový
jarmark).
Vítězné práce určí porota a budou od 12. prosince 2009 do 6. ledna 2010 vystaveny v galerii Fortna
SVČ Bájo Česká Skalice. Vítězové obdrží ceny za 1., 2. a 3. místo a diplom. Výsledky budou
zveřejněny na adrese: www.svcbajo.cz.
Adresa pro zasílání prací
SVČ Bájo
Husovo náměstí 3
552 03 Česká Skalice
Označení prací
Označení práce proveďte prosím na její zadní stranu, musí obsahovat tyto údaje – prosím čitelně:
název práce
jméno, příjmení a věk autora (např. 6 let)
název a adresa organizace
e-mail (nutný!), 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, označte práci na zadní straně viditelným nápisem „VRÁTIT“
a přiložte prosím balicí materiál a známky v adekvátní ceně. Práce Vám rádi během počátku roku 2010
zašleme zpět na Vámi uvedenou adresu.
Další informace o soutěži lze získat na tel. č. 491 452 708, 604 187 325 nebo e-mailové adrese
bajo-cs@seznam.cz.

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

