Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem
ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže TILIA
za podpory Zdravého města Ústí nad Labem,
Města Ústí nad Labem a ZOO Ústí nad Labem

a pod záštitou
primátora města Ústí nad Labem Mgr. Jana Kubaty,
náměstka primátora města Ústí nad Labem Bc. Jana Řeřichy
náměstkyně primátora města Ústí nad Labem Bc. Zuzany Kailové
a projektu Zdravé město a místní Agenda 21
vyhlašují
17. ročník výtvarné soutěže k ochraně a tvorbě životního prostředí

Soutěž je určena:

dětem, mládeži i dospělým z města a okresu Ústí n. L., jednotlivcům i kolektivům mateřských, základních a středních
škol, přičemž soutěžící nemusí soutěžit za školu, avšak musí být správně zařazen do konkrétní kategorie
Kategorie:
Jednotlivci:
I.
žáčci mateřský škol
II.
žáci 1. stupně ZŠ
III.
žáci 2. stupně ZŠ
IV.
žáci středních škol

(J1)
(J2)
(J3)
(J4)

Kolektivy:
I.
žáčci mateřský škol
II.
žáci 1. stupně ZŠ
III.
žáci 2. stupně ZŠ
IV. žáci středních škol

(K1)
(K2)
(K3)
(K4)

Doporučená témata soutěže 17. ročníku:
•
•
•
•

1. Zvířátka naší ZOO
2. Můj volný čas
3. Ústí v roce „2020“
4. Dominanty města Ústí

Výtvarná práce se zvláštním oceněním:
• Propagační leták města Ústí nad Labem
- Zpracování počítačovou grafikou.
- Formát A4 (volný nebo skládaný)
- Pro zájemce všech kategorií.
Vyhlášení soutěže: 10. března 2010
Uzávěrka:
15. května 2010
Další informace:

Ocenění:

Vyhlášení vítězů:

3. června 2010 *

* informace je předběžná, o přesném termínu budou všechny školy srozuměny e-mailem a
informace bude zveřejněna také na úvodní stránce www.ddmul.cz

- jedná se o výtvarné práce, použitá technika, formát, materiály či celkové zpracování je zcela
na fantazii autora (keramika, tempery, vodové barvy, batika, uhel, počítačová grafika apod.).
Autor není ve své tvořivosti nikterak omezen.
- není-li dohodnuto jinak, soutěžní práce se nevrací a mohou být vyhlašovateli použity
k dalším účelům.
- v každé kategorii jsou hodnoceny min. první tři místa a vítězové obdrží věcné ceny.
Pořadatel může udělit i několik dalších cen včetně zvláštního ocenění.

Práce přijímá a informace poskytuje:
Práce musí být označeny:

- Dr. Jan EICHLER, tel./fax: 475 209 922, reditel@ddmul.cz
- Dům dětí a mládeže, W. Churchilla 8, 400 01 Ústí n. Labem

- jméno a příjmení autora, věk, adresa a telefonní spojení
- zvolená kategorie (J1 – J4, K1 – K4) a vlastní název práce
- děti povinné školní docházkou také uvedou svou školu a třídu

