SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 587 571 972, +420 587 571 962 (Vápenice)
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz

spisová služba
SC-DDM
VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
2019/

VYŘIZUJE/LINKA
Koudelková

PROSTĚJOV
17.9.2019

Barvy podzimu – PROPOZICE AKCE
Okresní výtvarná soutěž pro MŠ, ZŠ, SŠ, G, ZUŠ, DD, DDM, ŠD, spec.školy, kroužky a
jednotlivce ve věku 2-20 let
Pořadatel:

Sportcentrum – DDM Prostějov, pracoviště Vápenice 9, 796 01 PROSTĚJOV
www.sportcentrumddm.cz
podatelna@sportcentrumddm.cz

Hlavní vedoucí:

Bc. Martina Koudelková
mkoudelkova@sportcentrumddm.cz
+420 602 845 113

Datum konání:
1.- 31.10.2019 – vyhlášení okresní výtvarné soutěže + tvorba prací (základní předkolo)
15.11.2019
– doručení prací do SC-DDM Vápenice 9, Prostějov
15.- 30.11.2019 – zpracování došlých prací, hodnocení odbornou porotou
17.12.2019 v 17:00 - 18:00 Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a Vernisáž výstavy oceněných prací,
předání diplomů a drobných cen autorům prací vybraných porotou
na Vánoční besídce kroužků, děti ze ZÚ flétna zahrají Vánoční skladby.
17.12.2019 – 31.3.2020 vrácení došlých prací na infocentru SC-DDM. Vystavené práce je možné 1.31.3.20120 – vrácení vystavených prací , po tomto termínu budou práce skartovány.
Místo konání:

SC-DDM Prostějov, Vápenice 9, Prostějov

Cena:
Záloha a termín:

0
0

Přihlášky:

do soutěže se škola, nebo jednotlivec přihlašují zasláním soutěžní práce,

Přihlášení do soutěže a zasláním práce souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů. Podmínky jsou
uvedené na www.sportcentrumddm.cz.
Téma soutěže: Podzim i zima - jsou prostě príma!
Cílem je zapojit děti a mládež do výtvarného zpracování přírody a zvyků nadcházejících ročních období.
Formát: max A 2
Technika: Kresba, malba, grafika
Označení prací: jméno, příjmení, věk, škola
Hodnocení proběhne v kategoriích podle věku autorů
Odborná porota: Akad. Mal. Hana Dočkalová, Mgr. Pavlína Hemerková, Mgr. Hana Václavíková
Autoři vybraných prací v každé kategorii obdrží diplom a drobnou odměnu.
Storno poplatky při
odhlášení:

méně jak 7 dní
před akcí
100%

0,- Kč

7 – 30 dní
před akcí
50%

více jak 30 dní
před akcí
0,- Kč

30%

0,- Kč

automatický
poplatek
0,- Kč

