Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava,
příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 19/ 2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
vyhlašuje
keramickou a výtvarnou soutěž

Tajemný svět barev - propozice

Všechny barvy zeměkoule
aneb
nahlédnutí do světa hmyzu
Pojďme nahlédnout do světa hmyzu…Těším se na hmyzáky a hmyzačky všech velikostí, barev, dle
skutečnosti, ale taktéž zcela dle Vaši fantazie (monstra brouky či naopak
velmi roztomilé broučky). Pak už jen stačí vše ztvárnit na papír, či oživit jiný materiál…

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE :
1. kategorie: MŠ
2. kategorie: 1. – 2.třída ZŠ
3. kategorie: 3. – 4. třída ZŠ
4. kategorie: 5. – 6. třída ZŠ
5. kategorie: 7. – 9. třída ZŠ
6. kategorie: 16 -18 let

•
•
•

určeno dětem a mládeži všech ostravských MŠ, ZŠ, GYMNÁZIÍ, SŠ, ŠD, SVČ a
veřejnosti
výtvarné práce do rozměrů max. A1, keramické práce, prosím řádně označit
max. 10 výtvarných prací z jedné školní instituce

• práce zasílejte do 15. 5. 2018 !
•

průběh výstavy od 30. 5. – 30. 6. 2018 (v galerii Oběma očima)

•

vyhodnocení soutěže s předáním cen vítězům:

30. 5. 2018 v 10. 00 hod. v našem SVČ
( vítězové budou včas informováni )

Upozozornění!
Upozorňujeme, že do soutěže mohou být zařazeny pouze práce žáků, jejichž
zákonný zástupce vydá písemný souhlas se zpracováním osobních údajů
dítěte/žáka. Originál souhlasu je nutno zaslat do SVČ spolu se soutěžní prací,
v opačném případě práce nebude do soutěže zařazena ani k vyhodnocení převzata
(pozn. postup v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění, ve
smyslu následných legislativních změn). V případě kolektivních prací je nutný
souhlas u všech spoluautorů. Tiskopis zašleme v nejbližších dnech, nelepte ho na
soutěžní práce, souhlasy podléhají archivaci. Děkujeme za pochopení.
Bližší informace:
Štěpánka Macháčková, vedoucí odd. estetiky a společenských věd( tel.775 598 566 )

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava,
příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 19/ 2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Tajemný svět barev
Přihláška do výtvarné a keramické soutěže

Všechny barvy zeměkoule
aneb

nahlédnutí do světa hmyzu
Jméno a příjmení autora : ………………………………………………………………………
Škola ( přesná adresa ): …………………………………………………………………………
Ročník školy: ……… Kontaktní osoba: …………………………. Telefon, email:
.…………………………………………………………………………………………………..
Soutěžní kategorie ( zatrhněte správnou možnost ):
a)
jednotlivci
kolektivy
b)

1. kategorie:
2 kategorie:
3. kategorie:
4. kategorie:
5. kategorie:
6.kategorie:

4 – 6 let ( předškoláci )
1. – 2. třída ZŠ
3. – 4. třída ZŠ
5. – 6. třída ZŠ
7. – 9. třída ZŠ
16 - 18 let

Přihláška musí být řádně nalepena na zadní straně výkresu,
u trojrozměrných prací musí být řádně upevněna, abychom vyloučili možnou záměnu prací.

