
PROPOZICE
Soutěž – Namaluj Kalendář

1. Pořadatel: MAP ORP Litoměřice II

2. Termín odevzdání: 19. 5. 2021  – 11. 6. 2021

3. Termín vyhodnocení: 16. 6. 2021

4. Účastníci: Základní školy ORP Litoměřice

5. Porota: Mgr. Vladimír Salai, Kateřina Kodešová, MgA. Kateřina Žaludová

6. Přihlášky: Přihlásit se můžete vyplněním formuláře zde.

Nebo

Prostřednictvím e-mailu na adresu polytech@mascs.cz, kde volnou formou
napíšete:

- název a adresu školy (stačí např. ZŠ Ladova Litoměřice)
- kontaktní osoba učitele, které se máme ozvat pro předání prací
- e-mailová adresa a telefon (kvůli dohodě o předání prací)

7. Účastnický poplatek: Bez účastnického poplatku

8. Vyhodnocení: Výsledky soutěže obdržíte e-mailem a budou publikovány na webu MAP

9. GDPR Kvůli zajištění správnosti GDPR prosíme o vyplnění formuláře, viz příloha.

10. O co jde? MAP ORP Litoměřice II pořádá soutěž pro základní školy. V soutěži mají žáci za
úkol zpracovat kresbou nebo malbou přírodní či kulturní dominantu v jejich okolí
a nacházející se v ORP Litoměřice. Dále třemi větami napsat, proč si ji vybrali.
Pro hotové práce přijede po sjednání termínu člen týmu MAP. Porota následně
vybere 12 prací, ze kterých se nechá vyhotovit kalendář na rok 2022. Tvůrci
těchto prací obdrží výtvarný dárek a onen kalendář. Vedoucí učitel/dozor
vítězného díla získá za vedení dárek a 5 kalendářů, které může darovat dle
svého uvážení. Hotové kalendáře obdrží každá škola v ORP Litoměřice,
zřizovatel školy a další zapojení aktéři v projektu MAP po 1 kusu zdarma.
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11. Pravidla soutěže: Škola se může účastnit až s pěti pracemi (jedna na žáka).

Kresba nebo malba na šířku formátu A3.

Po ukončení soutěže budou všechny práce vráceny.

12. Stanovení vítěze: Díla budou porotě představena v anonymním režimu.

Porota složená z výtvarníků následně vybere 12 prací, které se dostanou do
kalendáře.
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