výtvarná soutěž pro děti

„Příroda kolem nás
- místo, které mám rád“
Pořádá : Horská chata Provazné
Kategorie : A/ děti předškolního věku
B/ děti mladšího školního věku 7 – 10 let
C/ děti staršího školního věku 11 – 15 let
Formát : A3, A4
Technika : libovolná ( kresba, malba, grafika, kombinované techniky… )
Obrázky můžete přinést osobně ( Horská chata Provazné – Halenkov)
nebo zaslat na adresu :
Horská chata Provazné, Halenkov 10/E, 756 03 Halenkov
Termín odevzdání: do 10. října 2008
Vyhodnocení a ocenění nejlepších prací : Horská chata Provazné
v sobotu 25. října 2008 v 15.00
(Všechny práce přijaté do soutěže budou vystaveny na Provazném)
Každou soutěžní práci na rubové straně označte :

- jméno a příjmení autora, datum narození, adresa domů, do školy nebo adresa vysílající
organizace, název práce; případně můžete uvést i telefonické spojení na rodiče, do školy, na
vedoucího (Bez označení není možné práci do soutěže přijmout)

Přejeme hodně dobrých nápadů a lehkou ruku všem malířům !
* * V případě zájmu možnost ubytování – kontakt tel.č. 604 781 468
www.ceskehory.cz/provazne

pro všechny děti, jejich rodiče a prarodiče ….
Pořádá:Horská chata
Provazné,Halenkov
Přijďte se pobavit, zasoutěžit si, hrát si …
KAM ? Horská chata Provazné,
Halenkov
KDY ? sobota 30. srpna 2008
od 14.00 do 17.00 hodin
KDO ? Všichni, kteří si ještě nezapomněli hrát,
bavit se
a smát se, i když prázdniny už zase končí
….

STARTOVNÉ : 20,-Kč / osoba
CO VÁS ČEKÁ ?
*soutěžní stanoviště (rybičky, kuželky,
lana,
kroužky a další)
* drobná pozornost pro všechny dětské
účastníky akce - soutěžící

* bazén na koupání (v případě, že počasí
dovolí)

* občerstvení možno zakoupit
Těšíme se na Vás, přijďte si užít poslední
prázdninovou sobotu s námi !
*** V případě zájmu možnost ubytování – kontakt tel. č.
604 781 468
www.ceskehory.cz/provazne

