Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace,
tel.: 596 013 331, zus-bohumin@volny.cz, www.zusbohumin.cz

Ředitelka Základní umělecké školy v Bohumíně
vyhlašuje
6. ročník celoměstské výtvarné soutěže

O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ

HAPTICKÉ/VONÍCÍ
NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
PF 2014!
ZADÁNÍ: originální využití MATERIÁLŮ A VŮNÍ
Zúčastnit se mohou žáci všech mateřských, základních
a středních škol v Bohumíně.
Soutěž proběhne v těchto kategoriích:
Kategorie 0. – pro předškolní žáky mateřských škol a žáky 1. ročníku
základních škol (věk 4-7 let)
Kategorie I. – pro žáky mladšího školního věku od 2. do 5. ročníku
základních škol (věk nad 7 let do 11 let včetně)
Kategorie II. – pro žáky staršího školního věku od 6. do 9. ročníku
základních škol
Kategorie III. – pro žáky středních škol
Podmínky zařazení do soutěže:
- samostatné zpracování
- každá práce musí být originální (téma jen jednou)
- využití nápaditého materiálu
- libovolná technika
- maximální formát A5
- přinést práci včas – do uzávěrky soutěže-středa, 27.11.2013 do 12,00
na ředitelství ZUŠ Bohumín, Žižkova 620
- správně práci označit:
o jméno a příjmení tiskacími písmeny
o věk ke dni 9. 12.2013 (zveřejnění výsledků soutěže)
o škola a třída, kterou žák reprezentuje
o souhlas zákonného zástupce s prezentací na veřejnosti
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Prosím třídní učitele o jmenný seznam přihlášených autorů prací – čitelně rukou
(tiskacím písmem) nebo na počítači, případně psacím strojem, a to s označením:
jména a příjmení, věku, školy a třídy. Pokud bude mít každá práce tyto
informace na rubu, není třeba seznam. Prosím také o informaci, zda je zajištěn
souhlas s prezentací na veřejnosti. Děkuji.
jméno

příjmení

věk

Škola, třída

kategorie

Způsob hodnocení: hodnocení bude anonymní, každému přání bude přiřazeno
číslo a práce bude zařazena do příslušné kategorie. Jmenný seznam účastníků
bude veden zvlášť.
Soutěžní porota: sedmičlenná, předsedkyní poroty je Mgr. Lucie Samiec,
vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Bohumín, členy tvoří zástupci mateřských,
základních a středních bohumínských škol, zástupce Města a městské knihovny
či jiných organizací.
Nejlepší práce budou odměněny.
Organizační pokyny:

Uzávěrka soutěže: středa, 27.11.2013 ve 12,00 hodin na ředitelství
ZUŠ, Žižkova 620.
Jak práce dopravit: soutěžní novoroční přání lze přinést osobně na hlavní
budovu na Žižkově ulici kdykoliv během dne (od 7,00 do 16,00 hodin) nebo
poslat alespoň 3 dny před uzávěrkou poštou na adresu: Základní umělecká škola,
Žižkova 620, 735 81 Bohumín 1.
Vyhodnocení soutěže porotou:
- dne 4.12.2013 na hlavní budově ZUŠ Bohumín, Žižkova 620
Vyhlášení výsledků:
- dne 9.12.2013 v 16,30 hodin na vánočním koncertu ZUŠ v budově školy
Výstava novoročenek v městské knihovně K3 Bohumín: leden 2014

Těšíme se na vaše práce!
Děkuji všem ředitelkám i pedagogům mateřských, základních
a středních škol za účast na soutěži, za spolupráci s žáky a za
uvolnění pedagogů a jejich spolupráci při vyhodnocení soutěže!
V Bohumíně dne 17.10.2013
PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D
ředitelka ZUŠ

