Vánoční malování
Středisko volného času Lužánky vyhlašuje XX. ročník dětské výtvarné soutěže,
která je součástí projektu „Děti malují pro Konto Bariéry“.
POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Vánoční malování je soutěž, ve které se děti snaží ztvárnit své
zážitky a představy spojené s celým obdobím zimy, to je od okamžiku, kdy se barevný podzim pomalu mění v typickou zimu, přes
nástup zimy a její největší svátky (Vánoce a Nový rok) až po období
pomalého ustupování zimy a přechodu do počátečního jara.
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
1. kategorie: děti do 6 let
2. kategorie: děti 6–8 let
3. kategorie: děti 9–10 let
4. kategorie: děti 11–12 let
5. kategorie: děti 13–15 let

řazení nejlepších a vybraných prací do stolního kalendáře Konta
Bariéry doporučujeme účastníkům soutěže, aby nepřekračovali
u dodaných prací formát A2 (optimální formát je A4 nebo A3).
HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ
• Soutěž bude posuzovat odborná porota. Výsledková listina bude
zveřejněná nejpozději 31. ledna 2015 na www.luzanky.cz a na
www.ucitelskenoviny.cz. Ocenění autoři obdrží navíc informace
o svém umístění prostřednictvím mailových zpráv adresovaných
vedením jejich škol.
PROPAGACE NEJLEPŠÍCH A VYBRANÝCH PRACÍ
• Oceněné práce bude možné shlédnout na www.luzanky.cz.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ A ZPŮSOB OZNAČENÍ PRACÍ
• Práce je třeba zaslat nebo předat do 13. ledna 2015 na adresu:
Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, 658 12 Brno.
• Práce v oborech kresba, malba a grafika musí být opatřeny na
zadní straně popiskou obsahující jméno a příjmení autora, věk,
třídu, soutěžní kategorii, název práce, přesnou adresu školy
a kontaktní e-mailovou adresou na učitele nebo školu. Uvedení
adresy autora výtvarné práce není povinné. Obálku s pracemi
označte vlevo dole názvem soutěže.
• Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevracejí; o jejich
dalším využití rozhoduje vyhlašovatel soutěže. S ohledem na za-

• Nejlepší a vybrané výtvarné práce budou bezplatně využity pro
tvorbu obrazové části stolního kalendáře Děti malují pro Konto
Bariéry, který bude vydán pro rok 2017 a jehož prodejem budou
získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro
zdravotně postižené děti (www.kontobariery.cz/projekty).
INFORMACE O SOUTĚŽI VÁNOČNÍ MALOVÁNÍ
Poskytuje agentura Antipol Brno, Maříkova 1, 621 00 Brno,
Jaroslav Varaďa, tel.: 541 229 075, mobil: 604 278 974,
mail: jaroslav.varada@antipol.cz. Průběžné informace o všech
soutěžích budou zveřejněné rovněž na www.ucitelskenoviny.cz.

TERMÍNY VYHLÁŠENÍ A UZAVŘENÍ DALŠÍCH SOUTĚŽÍ
KNIHA A JÁ / vyhlášení 20. 1. 2015, uzávěrka 21. 3. 2015.
BÍLÝ ČÁP, mimořádná společensky angažovaná soutěž / vyhlášení 20. 9. 2014, uzávěrka 21. 3. 2015.
CENY MILOSLAVA ŠNAJDARA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI
Také v letošním školním roce budou soutěžní poroty udělovat ceny Miloslava Šnajdara, autora a zakladatele
našich soutěží a bývalého ředitele DDM v Šumné. Ceny budou udělovány nejlepším pracím dětí se zdravotním postižením.
GENERÁLNÍ SPONZOR SOUTĚŽÍ
Generálním sponzorem všech soutěží ve školním roce 2014/2015 je společnost VEMEX, dodavatel zemního plynu pro velké a malé odběratele
a domácnosti (www.vemex.cz).
SPONZOŘI VĚCNÝCH CEN A KOMUNIKACE SE ŠKOLAMI
Sponzory věcných cen všech soutěží spadajících do školního roku 2014/2015 jsou společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH, jeden z největších
světových producentů a distributorů uměleckých, školních a kancelářských potřeb nejvyšší kvality s historií sahající až do roku 1790, a společnost STIL,
výrobce, distributor a prodejce vybavení pro školáky. Sponzory komunikace se školami jsou DIMAR (mailová komunikace) a server
www.stredniskoly. cz (poskytovatel mailových adres).
SOUTĚŽ PODPORUJÍ
Fotobanka České tiskové kanceláře, grafické studio Simplesample a Učitelské noviny
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