Soutěž O NEJHEZČÍ KRASLICI
aneb TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ…
VYTVOŘTE ORIGINÁLNÍ VELIKONOČNÍ KRASLICE, NEBO OZDOBTE SYMBOLY VELIKONOC
DLE TRADIC NAŠICH BABIČEK A UKAŽTE JE NA VÝSTAVĚ V MĚLNICKÉM MUZEU!
VYHLAŠOVATEL
Regionální muzeum Mělník

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE
6. 4. 2014 do 17 h.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
o
o
o
o
o

o
o

Každý soutěžící – jednotlivec – může do soutěže přihlásit maximálně 3 kraslice.
Kraslice je nutné odevzdat v pokladně muzea; adresa: náměstí Míru 54, Mělník; otevírací
doba: úterý – neděle 9–12 a 12.30–17 h.
Uzávěrka soutěže je 6. 4. 2014 v 17 h.
Kraslici je třeba zabezpečit proti poškození (zabalit a uložit do krabičky).
Při odevzdání je nutné uvést jméno soutěžícího a kontaktní údaje. (kontaktní údaje slouží
pouze pro účely této soutěže, nebudou zveřejňovány či dále používány, organizátor
si vyhrazuje právo zveřejnit jména a příjmení soutěžících na následné výstavě) viz příloha č. 1
V případě účasti školních či jiných skupin soutěží každý jednotlivec sám za sebe. (jako kontakt
je dostatečné uvést jméno tvůrce, školu a jméno vyučujícího) viz příloha č. 2
Kontaktní formulář je možné vyplnit v pokladně muzea.

HODNOCENÍ
o
o
o

Kraslice všech účastníků budou vystaveny (anonymně) v muzeu v rámci Velikonočního
jarmarku v sobotu 12. 4. 2014.
Kraslice budou hodnotit návštěvníci Velikonočního muzejního jarmarku.
Tvůrci výherních kraslic budou odměněni hodnotnými cenami.

VÝSTAVA VELIKONOČNÍCH SOUTĚŽNÍCH KRASLIC 15. 4. – 27. 4.
o
o

Po ukončení soutěže budou všechny soutěžní kraslice vystaveny v prostorách muzea.
Kraslice následně zůstanou ve fondu muzea jako hmotný doklad lidové tvořivosti své doby.

Muzeum si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže výtvory, které odporují etice, dobré morálce,
nebo které porušují normy a zákony České republiky.

Příloha č. 1
jméno a příjmení:
místo bydliště – město:
telefonní kontakt:
e-mailová adresa:
věková kategorie (zakroužkujte):
0-5 let, 6-8 let, 9-14 let, 15-20 let, 21-30 let, 31-40 let, 41-50 let, 51-60 let,
61-70 let, 70 a více let
technika:
soutěžní číslo kraslice (vyplňuje muzeum):
Já a má kraslice aneb komentář - proč jste si vybrali danou techniku, jaké máte zkušenosti se
zdobením kraslic, pár slov o technice či o vaší motivaci zapojit se do soutěže …

Příloha č. 2
jméno a příjmení:
škola:
kontaktní osoba (pedagog):
e-mailová adresa/telefonní kontakt:
třída:
technika:
soutěžní číslo kraslice (vyplňuje muzeum):
Já a má kraslice aneb komentář - proč jste si vybrali danou techniku, jaké máte zkušenosti se
zdobením kraslic, pár slov o technice či o vaší motivaci zapojit se do soutěže …

