Výtvarná
10. soutěž
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově
VYHLAŠUJE 10. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
PRO ŽÁKY 7., 8. A 9. TŘÍD ZŠ A ŽÁKY ZUŠ
Téma: „BROUCI“
Soutěž je určena pro žáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ a žáky ZUŠ v celé ČR
Formát: max. A2 (420 × 594 mm)
Zpracování námětu:
a) graficky (kresba, malba, počítačová grafika, fotografie, koláž)
b) plasticky (různé materiály a jejich kombinace)
Označení zasílaných prací:
Jméno a příjmení žáka, email, škola, ročník,…
– každá práce musí být řádně označena!
– pro označení použijte tabulku (viz zadní strana letáku)
– zaslané práce je možné vyzvednout pouze osobně
– nevyzvednuté práce budou po skončení výstavy skartovány
Termín: práce zašlete na adresu školy do 29. 1. 2021
Adresa: SUPŠ a VOŠ, Skálova 373, 511 01 Turnov
Vyhodnocení a vystavení soutěžních prací proběhne
v budově školy, při Dni otevřených dveří dne 20. 2. 2021
Ceny: 5 nejlepších prací bude oceněno hodnotnými cenami

VYHRAJ TABLET, KULTOVNÍ SLUCHÁTKA,
REPRÁČKY NEBO DALŠÍ ZAJÍMAVÉ CENY!
Velká většina zúčastněných výtvarných prací bývá na velmi dobré úrovni, proto Vás rádi uvidíme
i na „talentových zkouškách“* a následně při dalším studiu na naší škole.
*konají se obvykle v měsíci lednu (přihlášky do konce listopadu)
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Ročník a téma soutěže: 2020/2021 — Brouci
Jméno a příjmení autora:
Email:
Kategorie (zvýrazněte):
Věk autora:

7. třída

8. třída

9. třída

ZUŠ

Název práce:
Název školy nebo zařízení, ve kterém probíhá výuka a kontakt (telefon, email apod.):
•

Každý účastník soutěže se seznámil s „Poučením o zpracování osobních údajů“,
je mu srozumitelné a nemá námitky. (viz www.supsturnov.cz)

•

Jména a díla vítězů budou zveřejněna na webových stránkách školy.
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