Základním organizacím ČZS Chrudimského okresu a
Základním školám Chrudimského okresu
Vážení přátelé,
vzhledem k úspěchům výtvarných soutěží pro děti v předcházejících letech
vyhlašuje
Český zahrádkářský svaz 21. ročník výtvarné soutěže
pro na téma:

„ZAHRÁDKA PRO VŠECHNY GENERACE“
V těchto kategoriích:

I. kat. kresba, malba apod.

II.kat. polytechnické práce

A – do 6 let (mateřské školy)
B – 7 až 10 let (1. stupeň ZŠ)
C – 11 až 15 let (2. stupeň ZŠ)
D – speciální školy

A – do 6 let (mateřské školy)
B – 7 až 10 let (1. stupeň ZŠ)
C – 11 až 15 let (2. stupeň ZŠ)
D – speciální školy

Školy by měly zaslat kresbu, výkres nebo polytechnickou práci, která by
demonstrovala využití volného času na zahrádce. Do soutěže je možné zaslat obrázek, výkres
(formát max. A3 ), výrobky z přírodních i umělých materiálů. Každá škola na územním
sdružení můžu do soutěže zaslat neomezený počet prací.
Výtvarné práce do soutěže pošlete nejpozději do 27. února 2018 na adresu:
DDM Hlinsko, Adámkova třída 1116, 53901 Hlinsko
731 151 772
Z takto došlých prací bude sestavena výstava v Multifunkčním centru v Hlinsku.
Veřejnost bude formou anketních lístků vybírat ty nejzdařilejší. Deset prací z každé kategorie
bude odměněno věcnými cenami a účastnickým diplomem. Tyto vyhodnocené práce budou
odeslány na ústředí svazu do celostátní soutěže. Nejzdařilejší práce budou součástí expozice
ČZS na celostátních výstavách v Olomouci a v Lysé nad Labem. Vzhledem
k
využití
výtvarných prací a k velkému množství zúčastněných se nebudou práce vracet!!!!
Každá výtvarná práce musí být náležitě označena:
 věkem, soutěžní kategorií, jménem a příjmením autora
 třídou a adresou školy (popřípadě jinou organizací)

Těšíme se na Vaši účast v soutěži a zároveň doufáme, že i výstavu podpoříte
svou návštěvou ve dnech 5. - 7. března 2018.
S přátelským pozdravem
Dvořáková Štefana
předsedkyně ÚS ČZS Chrudim

