ve spolupráci s
Občanským sdružením Lužánek, Českým zahrádkářským svazem a s Městem Břeclav v rámci
projektu Zdravé město

vyhlašuje 27. ročník dětské výtvarné soutěže u příležitosti oslav
Dne Země

letos na téma

„Náš mazlíček“

Upřesnění tématu
Taky máte svého mazlíčka? Ten náš se jmenuje Kodík a je to kocourek. Mazlíček samozřejmě
nemusí být jen kocourek. Někdo má doma pejska, papouška, želvičku, někdo kozičku nebo
ovečku. Někdo zvíře mít nemůže nebo nechce, tak se mazlí s plyšákem. Něčí mazlíček je jeho
mladší sourozenec. Zkrátka, i vy určitě máte svého mazlíčka. A jestli náhodou ne, jistě po něm
toužíme. Když budete mít chuť, můžete nám ho ztvárnit. Fantazii se meze nekladou. Oceníme,
když v obraze zpodobníte i sami sebe, sourozence, kamarádku tedy lidský prvek.
Podmínky soutěže
 Soutěže se mohou zúčastnit děti z mateřských škol až po studenty středních škol
 Výtvarná technika – libovolná: kresba, malba, grafika (práce suchými křídami je nutno
pořádně zafixovat, aby se pak při další manipulaci neznehodnocovaly), počítačová
grafika, kombinovaná technika, prostorové práce - keramika, papír, plast…
 Maximální formát plošných prací je A2
 Velikost prostorových prací je bez omezení materiálu a rozměru.
Požadavky na označení výtvarných děl
 Každá práce musí být opatřena štítkem (prostorové práce visačkou) s údaji uvedenými
v přiložené tabulce „soupiska“
 Zaslané práce se nevracejí (jen v případě dohodnutého převzetí na Duhovce – středisku
volného času, Břeclav, Lidická 4), pořadatelé si vyhrazují právo s nimi dále nakládat, a to
včetně zveřejnění.
Kategorie
1. kategorie
2. kategorie
3. kategorie
4. kategorie
5. kategorie
6. kategorie

Mateřské školy
1. - 2. třída
3. - 4. třída
5. - 6. třída
7. - 9. třída
Střední školy

Přihlášky a termíny
Výtvarné práce je třeba zaslat nebo předat do pátku 20. 4. 2018 do 13:00 hodin na adresu:
Duhovka – středisko volného času Břeclav, Lidická 4, 69002 Břeclav.
Hodnocení
Výtvarné práce bude posuzovat odborná porota složená z výtvarníků, zástupce ČSZ Břeclav,
Městského úřadu Břeclav a pracovníka z občanského sdružení Lužánek.
Nejlepší práce jednotlivých kategorií budou oceněny a vystaveny v SVČ Duhovka, Lidická 4,
Břeclav. Výstava bude zahájena vernisáží s vyhlášením vítězů a předáním cen pátek 27. 4. 2018
v 15:00 hodin a potrvá do konce června 2018. Výsledkovou listinu naleznete na webových
stránkách Duhovky – střediska volného času Břeclav a vítězové jednotlivých kategorií budou
k převzetí cen kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Příloha: popiska
Jméno a příjmení:
Věk:
Název práce:
ZŠ/MŠ/SŠ (název adresa)

Třída:

Kategorie:

Jméno, telefon a email
kontaktní osoby

Jméno a příjmení:
Věk:
Název práce:
ZŠ/MŠ/SŠ (název adresa)

Třída:

Kategorie:

Jméno, telefon a email
kontaktní osoby

Jméno a příjmení:
Věk:
Třída:
Název práce:
ZŠ/MŠ/SŠ (název +adresa)

Kategorie:

Jméno, telefon a email
kontaktní osoby

Jméno a příjmení:
Věk:
Název práce:
ZŠ/MŠ/SŠ (název +adresa)
Jméno, telefon a email
kontaktní osoby

Třída:

Kategorie:

