Výtvarná soutěž
Propozice výtvarné soutěže
Harmonogram soutěže:
27. 9. 2021 – vyhlášení soutěže

Svá díla označte na zadní straně: názvem

27. 9. - 25. 10. - příjem soutěžních prací

organizace, soutěžní kategorií, jménem

1. - 14. 11. - možnost veřejného hlasování

autora, jeho datem narození, kontaktním e-

prostřednictvím fb stránky "Modrá kočka"

mailem a telefonem na pracovníka

24. 11. od 16:00 hod. - slavnostní zahájení výstavy

zastřešující organizace, krátkým

soutěžních prací, vyhodnocení soutěže s

představením autora soutěžního obrázku.

doprovodným programem v Obecním domě v

Společně s výtvarnou prací odevzdejte také

Opavě

přihlášku a souhlas se zpracováním

24. 11. 2021 - 9. 1. 2022. - výstava prací ve foyer

osobních údajů (viz příloha) podepsaný

Obecního domu

rodiči či zákonnými zástupci dětí, bez něj
nemůžeme zařadit práci do soutěže.
O vítězích soutěže rozhodne porota složená

Pravidla soutěže:
Soutěžní kategorie:

ze zástupců organizace EUROTOPIA.CZ,

1) děti 6 – 10 let (1. st. ZŠ)

o.p.s. a Opavské kulturní organizace.

2) děti 11 – 15 let (2. st. ZŠ)

Všichni účastníci soutěže budou pozvání na

3) mladí lidé 16 – 18 let (SŠ)

slavnostní vernisáž soutěžních prací, kde

Soutěžní práce může do soutěže přihlásit

budou vyhlášeni a oceněni vítězové soutěže.

NNO, dětský domov, škola nebo jiná

Vernisáž proběhne 24. 11. 2021 v Obecním

instituce, vždy nejvýše 2 práce do každé

domě v Opavě od 16:00 hodin v souladu s

věkové kategorie, celkem tedy 6 prací za

aktuálními protiepidemiologickými

organizaci.

opatřeními.

Soutěžní práce doručte do pondělí 25. 10.

Od 1. do 14. 11. 2021 se může zapojit do

2021 osobně nebo poštou na adresu: NZDM-

hodnocení soutěžních prací také široká

Klub Modrá kočka, Hradecká 16, Opava, 746

veřejnost. Práce budou vyvěšeny na fb

01

stránkách "Modrá kočka", kde můžete

Volná výtvarná technika, maximální velikost

vyjádřit podporu konkrétnímu dílu a dát mu

výkres formát A3 (výtvarné práce budou

„Like“. Jedno soutěžní dílo, které nasbírá

vystaveny a z důvodu způsobu uchycení

nejvíce „lajků“ bude oceněno zvlášť mimo

prosím nepoužívejte měkký kancelářský

soutěžní věkové kategorie.

papír a dodržte formát).

LUCIE.VEVERKOVA@EUROTOPIA.CZ, 731239196, WWW.OPAVA.EUROTOPIA.CZ

Soutěž je realizována v rámci projektu "Most k porozumění",
který se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

