Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Znojmo II
vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž

„Moje nejoblíbenější knížka“
Namaluj postavičku či jiný motiv ze své oblíbené knížky
nebo můžeš o své oblíbené knížce / hrdinovi napsat
Soutěž je vyhlášena pro 3 kategorie:
MŠ, 1. Stupeň ZŠ a 2. Stupeň ZŠ
Kdo může být autorem:
děti a žáci z mateřských a základních škol, které jsou zapojeny do projektu
MAP v ORP Znojmo II
Výtvarná a literární technika:
volná tvorba
Termín:
od 11.3.2019 do 5.4.2019

Na zadní stranu obrázku a literární práce uvést prosím jméno, příjmení a věk autora, název školy a třídu.
Výherci jednotlivých kategorií budou vybráni komisí a vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií proběhne
v polovině měsíce dubna. Vítězové obdrží diplom a věcné ceny.
Přesný termín bude uveřejněn na webových stránkách projektu
https://www.znojemskevinarstvi.cz/map-v-orp-znojmo-ii.
Výtvarné a literární práce doručte osobně nebo zasílejte na adresu:
MAS Znojemské vinařství, z. s., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo. Obálku opatřete názvem „Soutěž“.
Kontaktní osoba: Milada Šárová, e-mail: map.znojmo@email.cz

Soutěž pořádá MAS Znojemské vinařství, z. s. v rámci projektu MAP v ORP Znojmo II
ve spolupráci s Městskou knihovnou Znojmo.
Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Znojmo II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009113

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Znojmo II
vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž
na téma

„Moje nejoblíbenější knížka“
Pravidla soutěže












Soutěž bude probíhat od 11.3.2019 do 5.4.2019
3 soutěžní kategorie : MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ
Soutěže se mohou zúčastnit děti a žáci z mateřských a základních škol zapojených do projektu
MAP v ORP Znojmo II
Malovat a psát můžete ve školce, ve škole, v družině, musí se však jednat o samostatnou práci
bez pomoci dalších osob
Akceptované formáty obrázků jsou A4, A3 – technika výtvarné práce záleží na soutěžícím
Literární forma je volná – nesmí být však delší než 2 A4 listy
Každý soutěžící může zaslat pouze jeden obrázek
Výtvarné a literární práce bez uvedených informací soutěžícího budou ze soutěže vyřazeny
Na základě ochrany osobních údajů je potřeba udělit souhlas od zákonného zástupce dítěte
či žáka se zpracováním osobních údajů. Práce bez přiloženého souhlasu budou ze soutěže
vyřazeny!
Výtvarné práce je možné doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: MAS Znojemské
vinařství, z.s ., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo. Obálku označte názvem „Soutěž“. Obrázky
NEPŘEKLÁDEJTE z důvodu následného použití pro výstavu.

Vyhodnocení soutěže:






Výtvarné a literární práce budou vyhodnoceny odbornou komisí, která vybere z kategorií:
1) MŠ - 6 nejlepších výtvarných prací
2) ZŠ 1. stupeň - 3 nejlepší výtvarné práce a 3 nejlepší literární práce
3) ZŠ 2. stupeň - 3 nejlepší výtvarné práce a 3 nejlepší literární práce
Soutěžící budou o výsledcích soutěže informování v polovině měsíce dubna. Informace
o výsledcích budou rovněž zveřejněny na webových stránkách a FB profilu projektu.
Vítězné práce budou vystaveny v Městské knihovně ve Znojmě, kde proběhne i vyhlášení vítězů
soutěže. Vítězové obdrží diplom a věcné ceny.
Výtvarné a literární práce budou také zveřejněny na webové stránce a FB profilu projektu
Kontaktní osoba soutěže: Milada Šárová, e-mail: map.znojmo@email.cz nebo tel.: 775 975 004

Soutěž pořádá MAS Znojemské vinařství, z. s. v rámci projektu MAP v ORP Znojmo II
ve spolupráci s Městkou knihovnou Znojmo.
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