Dům dětí a mládeže

a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí n. L., p. o.

ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže TILIA, z. s.
za podpory

Statutárního města Ústí nad Labem
a v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21
vyhlašují
25. ročník výtvarné soutěže k ochraně a tvorbě životního prostředí

Soutěž je určena:

dětem a mládeži z města a okresu Ústí nad Labem, 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 mateřských škol (J1)
II.
žáci 1. stupně ZŠ
(J2)
(J3)
III. žáci 2. stupně ZŠ
IV. žáci středních škol
(J4)

Kolektivy:
I.
žáčci mateřských škol (K1)
II. žáci 1. stupně ZŠ
(K2)
III. žáci 2. stupně ZŠ
(K3)
IV. žáci středních škol
(K4)

Témata soutěže 25. ročníku:
•

1. Jak vypadalo Ústí nad Labem před 100 lety

•

2. Jak Ústečané nejraději sportují

•

3. Čím je naše město originální?

(lidé, stavby i život ve městě)

(oblíbené sporty vás, vašich blízkých či ostatních obyvatel města)
(zamyslete se a zkuste výtvarně ztvárnit, čím si myslíte,
že je naše město jedinečné)

Vyhlášení soutěže: 26. února 2018

Vyhlášení vítězů:

29. května 2018 *

Uzávěrka:

11. května 2018

Další informace:

- 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 případě odevzdávání více prací za jednu školní třídu na jedno téma doporučujeme
příslušným pedagogům provést vlastní výběr nejzdařilejších prací a ty odevzdat.

Ocenění:

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

- v každé kategorii jsou hodnoceny min. první tři místa a vítězové obdrží věcné ceny.
Pořadatel může udělit i několik dalších cen včetně zvláštního ocenění.
- v případě kolektivů bude předán vždy a pouze jeden jediný diplom pro vítězný kolektiv

Práce přijímá a informace poskytuje: - Jaroslav Černý, tel. 475 210 861, 777 803 983, cerny@ddmul.cz
- Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí n. L.
Práce musí být označeny:

- jméno a příjmení autora, věk, mobilní telefon a email (do 18 let na rodiče)
- zvolená kategorie (J1 – J4, K1 – K4) a vlastní název práce
- děti povinné školní docházkou také uvedou svou školu a třídu

