„Náš kraj 2017“
I. ročník výtvarné, keramické a fotografické soutěže

PROPOZICE
Záměrem projektu je prezentace Středisek volného času
Vyhlašovatel:

Středočeský kraj

Koordinátor:

Odbor školství, mládeže a sportu Středočeského kraje – oddělení mládeže a
sportu

Účastníci:

soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, střediska volného času
a dětské domovy Středočeského kraje

Kategorie:

Věkové kategorie:

Soutěžní:

1.

jednotlivci (1 účastník)

2.

skupiny (více účastníků)

I. kategorie

5 – 11 let

II. kategorie

12 – 15 let

III. kategorie

16 – 18 let

výtvarné práce – musí být dvojrozměrné, minimální rozměr A4, maximální
A2, použitá technika libovolná
keramické práce – zhotovení práce musí být ve 3D do maximálních rozměrů
50x50x50 cm
fotografické práce – ve formátu A4, černobílé nebo barevné provedení
Každá soutěžní práce musí být označena identifikačním štítkem,
viz níže

Poplatky:

za účast v soutěži se nehradí žádný poplatek

Ceny:

první tři v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny

Postupový systém:

Oblastní kolo proběhne do 3. listopadu 2017 v konkrétním středisku volného
času - v Domě dětí a mládeže „Na Výstavišti“ Mladá Boleslav

(do krajského finále postupují vždy max. 3 práce z každé kategorie a směru)
vybrané práce budou odeslány do 16. listopadu 2017 na adresu organizátora
krajského finále soutěže
přepravu i poštovné soutěžních prací hradí organizátor oblastního kola
Porota:

porota v oblastních kolech je min. tříčlenná a jmenují ji jednotlivá SVČ ;
porota v krajských kolech je min. pětičlenná (vždy lichý počet) a jmenuje ji
organizátor krajského kola

Systém hodnocení:

hodnocení je neveřejné

Krajské finále a slavnostní předání cen vítězům proběhne 27. listopadu 2017 v Berouně
a vítězné práce budou vystaveny v Kulturním centru Plzeňka, Beroun
Krajské
kolo
Beroun

Organizátor/Adresa
DDM Beroun,
Svatojánská 217,
266 01 Beroun

Kontaktní osoba
Mgr. Petra Zavadilová

e-mail

telefon

ddmberoun@ddmberoun.cz 725 506 432

Koordinátor za Středočeský kraj:
Odbor školství, mládeže a sportu Středočeského kraje
Bc. Lucie Malásková, tel.: 257 280 263, e-mail: malaskoval@kr-s.cz

Oblastní kolo organizuje:
Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“ Mladá Boleslav, Husova 201
Renata Bílková, tel. 724 985 141, e-mail: renata.bilkova@ddm-mb.cz

termín
konání

27.11.2017

