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 11. ROCNÍK VÝTVARNÉ SOUTEZNÍ PREHLÍDKY VÝTVARNÉ SOUTEZNÍ PREHLÍDKY
 PRO DETI A MLÁDEZ PRO DETI A MLÁDEZ

 "NA CEM MI ZÁLEZÍ" "NA CEM MI ZÁLEZÍ"

 12x vstupenka do iqlandie 12x 

 letosní téma:     letosní téma:    

Autoøi ocenìných prací budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledkù pøehlídky 
a 

 ze slavnosti Modlitba za domov ve sváteèní den 28. øíjna. 

Vedle toho pro vás máme také pøipraveny následující ceny:

Krása obrázkù potìší vás, vaše okolí, nás poøadatele, úèastníky slavnosti i diváky 
u obrazovek Èeské televize!

Kreslit a malovat budeme libovolnými barevnými materiály na papír, karton nebo lepenku 
ve formátech A4, A3, A2. Soutìžní kategorie jsou:

V každé vìkové kategorii oceníme navíc i práce žákù speciálních škol (I-S, II-S, III-S, IV-S). 
K oznaèení prací vyplòte prosím tabulku v pøíloze a pøilepte ji na rubovou stranu výtvarné práce. 
Vaše péèe nám usnadní orientaci ve výtvarných pracích a manipulaci s nimi. Dìkujeme!
/Ekumenická rada církví v ÈR se registruje jako správce osobních údajù podle zákona 101/2000 Sb./

Soutìžní práce zasílejte nejpozdìji do pondìlí 2. øíjna 2017 na adresu:
Ekumenická rada církví v ÈR, Donská 5, 100 00 Praha 10 

 

Cílem pøehlídky je shromáždit a ocenit tvoøivé úsilí dìtí, mládeže, rodin, školních
i jiných skupin – jako oslavu krásy života a vyjádøení vdìènosti za to, co je nám drahé a vzácné.

I. - pøedškolní dìti     II. - žáci do 10 let     III. - žáci do 15 let     IV. - mládež od 15 let

Více informací a program akce naleznete na stránkách www.modlitbazadomov.cz
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