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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 13. ročník výtvarné soutěže

POZNÁVÁME SVĚT
s tématem

MEXIKO
Mexiko je pestrobarevná země krásných pláží i zasněžených hor, deštných pralesů, kouřících vulkánů a savan
s kaktusy. V Mexiku se nacházejí archeologická naleziště jako Teotihuacán, Chichén Itzá a pyramidy Guachimontones
u Jalisco. Inspirovat nás může tato země svou bohatou historií předkolumbovských kultur, ale i festivalů a slavností,
které míchají zvyky původních obyvatel a španělského koloniálního vlivu. Pro děti možná bude známý dušičkový
svátek Día de los Muertos, ztvárněný v animovaném filmu Coco. Mexiko je také plné omamných vůní a chutí a skvělé
kuchyně. Nalezneme zde tvory a rostliny, z nichž mnoho se vyskytuje unikátně pouze v této oblasti.
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: 15. května 2019 (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 Mexiku, kterou SVČ Bájo pořádá v sobotu 1. června 2019 u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Na této akci budou
také všechny práce vystaveny. Vítězové budou na tuto slavnost 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 prosím na tel. 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; pokud je chcete vrátit, je
třeba práce na zadní straně označit výrazným nápisem VRÁTIT. Osobně si je pak můžete vyzvednout
v SVČ Bájo Česká Skalice od 5. do 18. června 2019.
Další informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 491 452 708, 604 187 325 nebo e-mailové adrese
info@svcbajo.cz.
Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám radost z práce a mnoho úspěchů!

