Soutěž v kreslení a malování
„Dračí dobrodružství v Trojzemí“
Účastník/účastníci
Soutěže se mohou zúčastnit školky a základní školy z Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Připuštěné jsou
práce jednotlivých dětí, ale i skupinové práce.
Téma: „Dračí dobrodružství v Trojzemí“
Téma, které je otevřeno mnoho nápadům a nabízí mnoho možností: Fantastický svět draka s třemi
hlavami, ze kterých každá mluví jinou řečí nabízí 1000 možností!
(www.trilingo.eu)
Techniky a materiály
V zásadě nejsou žádná omezení při volbě prostředků ve dvoudimenzionálním prostoru, lze např.
kreslit, tisknout, dělat koláže, překrývat a malovat.
Povolené formáty
Končný formát obrazů by měl být max. A3.
Díla
Každá instituce může zaslat až tři díla. K pracím musí být přiložena přihláška (ze zadní strany), která je
vyplněna hůlkovým písmem V případě dotazů se prosím obraťte na: Michaela Janyska, Tel.: 03583752171, E-Mail: m.janyska@zittau.de
Lhůta pro zaslání/odevzdání: 30. září 2017
Místa k odevzdání:
Turistické Informace, radnice v Žitavě
Turistické Informace, radnice v Liberci
Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz
Szkoła Podstawowa „Tęcza“ w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
Výstava a kalendář 2018
Oceněné práce a vybrané práce budou v rámci výstavy na radnicích v Žitavě a v Liberci představeny
veřejnosti. Nejlepší obrazy budou použity pro kalendář 2018, který zdarma dostanou všechny
zúčastněné instituce.
Porota
Příspěvky budou hodnoceny kompetentními zástupci z kultury a médií.
Pořadatelé
Soutěž je pořádaná městem Žitava, městem Liberec a spolkem Trilingo e.V. v rámci projektu
Sousedské jazyky v Euroregionu Nisa (ERN 0494), podporovaným Evropskou Unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Vrácení prací
Práce mohou být vyzvednuty v Žitavě po skončení výstavy.
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Název instituce
Kontaktní osoba
Ulice
PSČ/Adresa
Telefonní číslo

Zaslané práce:
1.

Název

Jméno a věk dítěte nebo název skupiny
2.

Název

Jméno a věk dítěte nebo název skupiny
3.

Název

Jméno a věk dítěte nebo název skupiny
Tímto prohlašuji, že tato/tyto práce byla/byly vlastnoručně vyrobena/ny. Také svým podpisem dávám
souhlas k fotografování a zveřejnění této práce/těchto prací.

Místo, datum

podpis
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