DDM Praha 2, Stanice techniků Vyšehrad vás zve
na celopražskou kreativně-technickou soutěž

VYTVOŘ SVÉHO ROBOTA
Soutěž je určena pro všechny od 4 do 16 let, kteří rádi kreslí, tvoří, vyrábí a rádi popustí svoji uzdu fantazie.
KATEGORIE
1. kategorie – kresba a malba
Užitá technika: libovolná
Max. formát plošné práce je velikost A2.
2. kategorie – práce s materiálem a prostorové objekty
Užitý materiál: papír, textil, dřevo, kov, sklo, keramika, plast, karton, obaly, plech, korek a další…
Prosíme nepoužívat lego.
Max. formát výrobku je 100x100 cm, váha max. 5 kg.
Porota bude zaslané práce rozdělovat také podle věku (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ).
HARMONOGRAM SOUTĚŽE
Začátek soutěže: 16. 10. 2017
Uzávěrka přihlášek a odeslání výrobků do soutěže: 30. 1. 2018 (odevzdání výrobků poštou či osobně)
Vyhlášení výsledků: o výsledcích budou autoři informováni do 5. 2. 2018 emailem.
Slavnostní vernisáž: sobota 24. 2. 2018 v 15 hodin
Místo konání vernisáže: Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze, Oddělení pro děti a mládež,
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1.

Výstava: zaslané práce s tématem robotů budou k vidění v Ústřední knihovně na Praze 1,
od 24. 2. do 9. 3. 2018.
PŘIHLÁŠENÍ
Podmínky pro přihlášení:
Musí být splněn věk 4-16 let.
Přihlásit se se svým výrobkem může každý – veřejnost, škola, školka, družina, zájmový útvar.
Autor může zaslat pouze jeden kus pro danou kategorii, zúčastnit se ale může kategorií obou.
Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev či zašpinění jiných děl při společné
manipulaci, zafixujte (pastel aj.).
Označení prací:
Každá práce musí mít na zadní straně čitelně uvedené tyto informace (prostorové práce na objekt či u něj)
 Jméno a příjmení dítěte
 Třída, věk
 Kategorie
 Název a přesnou adresu (domov, škola, organizace, podle toho, kdo práci vysílá)
 E-mailové spojení na rodiče nebo na organizaci
Oceněné práce si budou moci účastníci vyzvednout až po skončení výstavy, případně po předchozí
domluvě s organizátorem.
Adresa pro odevzdání soutěžních výrobků:
Dům dětí a mládeže Praha 2
Stanice techniků Vyšehrad (zkratka STV)
Vratislavova 15, Praha 2, 120 00
E-mail: stv@ddm-ph2.cz

http://www.ddm-ph2.cz

Odměna:
Pro oceněné děti bude připraven workshop s roboty a drobné ceny.
Organizátor akce:
Stanice techniků Vyšehrad
Mgr. Tereza Šimčíková
724 811 818, tereza.simcikova@ddm-ph2.cz

