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Chceme přispět k tomu, aby si naše děti uvědomily rovnocennost a podobnost etnických skupin a kultur
a zároveň aby poznaly jejich odlišnosti a rozdíly, proto
vyhlašujeme 12. ročník výtvarné soutěže

POZNÁVÁME SVĚT
s tématem

V ZEMI GALSKÉHO KOHOUTA
Francie je známá jako země módy, umění a kultury. Je obklopena několika moři s krásným pobřežím. Na jejím
území se nacházejí hory Pyreneje a Alpy s nejvyšší horou Evropy Mont Blanc. Inspiraci pro vaše výtvarná díla
proto můžete najít v hlavním městě Paříži se širokými bulváry, kavárnami, Eiffelovou věží, Vítězným obloukem,
čtvrtí Montmartre - místa oblíbeného umělci či muzeem umění Louvre. Obrátit se můžete i do historických období
a událostí (Galové, Normani, Francouzská revoluce) i velkých osobností (Ludvík XIV., Napoleon). Navštívit
můžete sídlo francouzských králů Versailles s rozsáhlými zahradami, zámky na Loiře. A vyhnout se nemusíte ani
gastronomii (bagety, sýry, šneci, žabí stehýnka, víno a koření), sportu (cyklistický závod Tour de France, tenisový
turnaj French open nebo všeobecně oblíbená hra pétanque), pohádkám a příběhům (J. La Fontaine, J. Verne,
A. Saint-Exupéry), vůni parfému a levandule. Krom toho jistě najdete ještě plno jiných výtvarných námětů
ke zpracování.
Použitá technika: libovolná, obrázky i trojrozměrné práce; tradiční i netradiční techniky, materiály i formáty
(kresba, malba, koláž, grafická práce, batika, textilie, využití odpadových surovin…). Rozměr prací není omezen.
Soutěž je určena jednotlivcům i skupinám všech věkových kategorií, počet zaslaných prací není omezen.
Uzávěrka soutěže: 23. května 2018 (datum poštovního razítka)
Vítězné práce určí porota. Vítězové obdrží sadu výtvarných potřeb a diplom. Výsledková listina bude zveřejněna
na internetové adrese www.svcbajo.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne na akci
Den dětí v zemi galského kohouta, kterou SVČ Bájo pořádá v neděli 3. června 2018 u příležitosti Mezinárodního
dne dětí, a kde budou také všechny práce vystaveny. Na tuto slavnost budou vítězové pozváni e-mailem.
Nevyzvednuté ceny budou zaslány na adresu uvedenou na soutěžní práci.
Označení prací:
Práce je třeba označit - podepsat na PŘEDNÍ STRANU jménem a příjmením autora nebo autorů, věkem
a označením školy (např. Jan Novák 6 let, ZŠ Horní Dolní nebo kolektiv ŠD ZŠ Horní Dolní, děti 7 - 9 let). Děti,
které umí psát, by si měly obrázek podepsat samy. Na ZADNÍ STRANU uveďte: oficiální název a adresu
vysílající organizace (otisk razítka), e-mail pedagoga (NUTNÝ! ), případně kontaktní telefon.
Adresa pro zasílání nebo předávání prací: SVČ Bájo, Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice
(pokud chcete práce předat osobně, kontaktujte nás na tel. č. 604 187 325 – domluvíme se na termínu předání)
Soutěžní výtvarné práce mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle uvážení organizátora,
a to bez finančních nároků ze strany autorů. Soutěžní práce se nevracejí, není v našich silách zasílat práce zpět poštou. Pokud
je chcete vrátit, můžete si je od 6. do 20. června 2018 osobně vyzvednout v SVČ Bájo.

Další informace o soutěži lze získat na tel. č. 491 452 708, 604 187 325 nebo na e-mailové adrese info@svcbajo.cz.
Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám radost z práce a mnoho úspěchů!

