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MAS Turnovsko, občanské sdružení vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti z regionu

Malujeme léto s MASkou
Léto a čas prázdnin přináší mnoho podnětů k prožití volného času. Navštěvujete nová
místa, poznáváte nové kamarády, prožíváte dobrodružství v letních táborech nebo o dovolené
s rodiči. Mnozí z vás tráví čas prázdnin u moře, na horách, u svých babiček a dědečků nebo
pomáháte svým rodičům při různých činnostech. Se svými kamarády hrajete hry, proháníte
kolo nebo míč. Jenom každý z vás ví, co všechno se dá o prázdninách zažít.
Pokuste se zachytit příhody z letošních prázdninách a nakreslete o tom do soutěže
obrázek.
Porota vybere z došlých prací nejzajímavější obrázky, které budou oceněny věcnými a
finančními cenami. Hodnocení obrázků bude vícekolové. V prvním kole je budou hodnotit
děti z obcí (škol) , v druhém kole vybere porota ze členů MAS.
Hodnocena bude originalita a nápaditost prací. Do soutěže je možné zaslat výkresy, malby,
koláže, apod. Každý účastník může poslat v rámci soutěže pouze jeden výkres o max.
formátu A4. Žák přihlášený za školu již nemůže soutěžit individuálně
Na zadní straně výkresu soutěžících bude uvedeno jméno, příjmení, adresa autora, třída,
popřípadě adresa školy a kategorie .
Kategorie výtvarné soutěže:

I.
II.
III.

Žáci 1. – 5. ročníků ZŠ
Žáci 6. – 9. ročníků ZŠ
Soutěž škol

Podmí nky účasti a časové rozvržení soutěže:

Výtvarné práce budou doručeny do 30.9.2008 na adresu některého z obecních úřadů:
Čtveřín, Frýdštejn, Jenišovice, Klokočí, Koberovy, Kobyly, Lažany, Líšný, Loučky, Malá
Skála, Mírová pod Kozákovem Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice,
Rakousy, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice, Žďárek nebo na
adresu JENA-CZ s.r.o. Husova 591, 511 01 Turnov.
Slavnostní vyhlášení jednotlivců i školy ( třídy) oceněných prací i školy budou včas informováni.

předpokládáme v říjnu 2008. Tvůrci

Při hodnocení se posuzuje zejména originalita námětu a kvalita provedení, v případě
III.kategorie budou práce posuzovány i z hlediska jednotnosti tematického celku.
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Ceny pro vítěze:
1.- 3. místo v kategorii I. a II. – věcné ceny v celkové hodnotě 5.000,-Kč
1.místo ve III.kategorii příspěvek na výlet v hodnotě 5000,- Kč
2. místo ve III.kategorii – příspěvek na výlet v hodnotě 4000,- Kč
3.místo ve III. kategorii příspěvek na výlet v hodnotě 3.000,- Kč

Informace k soutěži najdete na www.masturnovsko.eu nebo na telefonu 481 325 542

