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PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE
Obrázky na téma déšť, voda, kaluže, deštníky, mraky, bouřka; skutečnost i ilustrace pohádek,
říkadel, písní... vše, co vás k tématu deště napadá.
Do soutěže budou přijímány práce jednotlivců i kolektivů v neomezeném množství.
Technika: libovolná - kresba, grafika, malba a jiné (i netradiční, ale NE trojrozměrné) techniky,
neomezené rozměry. Kresby křídami a podobným materiálem je nutno řádně zafixovat nebo jinak
zajistit, aby nešpinily; nezafixované práce budou ze soutěže vyřazeny, aby nepoškodily ostatní
práce.
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 při vernisáži výstavy v pátek 12. ledna 2018 od 18.00 hodin v
Regionálním informačním centru Česká Skalice, ulice T.G. Masaryka 33. Na tuto slavnost budou
vítězové pozváni e-mailovou poštou. Nevyzvednuté ceny budou oceněným zaslány na adresu
uvedenou na soutěžní práci.
Soutěž vyvrcholí dvěma výstavami. Jedna se uskuteční v rámci akce „Advent v Babiččině
údolí“ v Rudrově mlýně ve dnech 7. - 10. prosince 2017, druhá v Regionálním informačním
centru Česká Skalice od 12. ledna do 12. února 2018.
Na obě výstavy Vás srdečně zveme.
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: jméno a příjmení autora-ů hůlkovým písmem, oficiální název a adresu
vysílající organizace (otisk razítka), e-mail kontaktní osoby (NUTNÝ!), kontaktní telefon.
Uzávěrka soutěže 1. prosince 2017 (otisk poštovního razítka)
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. 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, pokud je chcete vrátit, je třeba
práce na zadní straně označit výrazným nápisem VRÁTIT a po ukončení výstavy si je můžete do 28. března 2018
osobně vyzvednout v SVČ Bájo.

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!

