Vážení přátelé, milé děti,
i letos (již po sedmé) se uskuteční v České Skalici předvánoční kulturní akce. Doposud se akce konala
v Muzeu Boženy Němcové a v Textilním muzeu a nesla název Babiččiny Vánoce. Letos se akce koná ve
staré škole (což je také součást Muzea Boženy Němcové – Barunčina škola) a nese poprvé název Barunčiny
Vánoce. V minulých ročnících se v rámci Babiččiných Vánoc uskutečnily soutěže o nejkrásnější vánoční
stromeček, štědrovečerní stůl či adventní věnec, loni to byl Mikuláš a jeho doprovod.
Pro první Barunčiny Vánoce jsme vybrali soutěžní téma

S V Í C E N.

Svícen může být zhotoven z jakéhokoliv materiálu tradičního i netradičního a může mít jakoukoliv velikost.
Svícen nemusí mít vánoční charakter!
Soutěž vyhlašujeme jako soutěž mezi dětskými kolektivy základních a mateřských škol a školských zařízení
Náchodska, je ale otevřena i pro ostatní zájemce.
Hlavní cena: poukaz v hodnotě 1.000 Kč na nákup výtvarných potřeb
Organizace soutěže:
- na svícen je potřeba připevnit vizitku s označením školy, kolektivu, případně se jmény autorů
- svícen bude vystaven s touto Vaší vizitkou!
- uzávěrka soutěže je v pátek 27. listopadu 2009
- soutěžní práce je nutno donést do střediska volného času Bájo (Husovo náměstí 3, Česká Skalice),
kde je otevřeno ve všední dny od 8.00 do 18.00 hodin (na tel. čísle 491 452 708 nebo 604 187 325
je možno domluvit způsob a hodinu předání)
- nebo je možno práce zaslat na adresu: SVČ Bájo, Husovo nám. 3, 552 03 Česká Skalice
- po výstavě si budete moci Vaši soutěžní práci v SVČ Bájo vyzvednout (možnost domluvy na
tel.č. 491 452 708 nebo 604 187 325)
- o vítězích rozhodne hlasování návštěvníků Barunčiných Vánoc 2009
- výsledky soutěže budou zveřejněny na www.svcbajo.cz, vítězové budou osloveni osobně, všechny
zúčastněné kolektivy obdrží diplom
Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám mnoho úspěchů v soutěži!

