DĚTI
třebíčského děkanství

KRESLÍ
Soutěž pro všechny šikovné holky a kluky !
Namaluj obrázek svého kostela, kapličky, oblíbeného křížku,
Božích muk (na výkres formátu A4, nebo A3)
a kresbu doruč do 1. 6. 2015 na adresu:
ŘK farnost Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 51, 675 71
(nezapomeň připsat zpáteční adresu, svůj věk, a popis, co je na obrázku namalováno)

Všechny obrázky budou vystaveny 12. - 14. 6. 2015
v rámci křesťanského festivalu Náměšťfest.
Na každého účastníka čeká malá odměna a 10 nejzajímavějších
kreseb ohodnocených návštěvníky získá pěknou cenu.

Více informací na www.namestfest.cz

Doplňující informace k soutěži:
1) Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež do 16 let
v kategoriích - předškoláci, 1. - 5. třída, 6. - 9. třída.
2) Můžete tvořit libovolnou technikou (tužka, pastelky,
vodovky, tempery, tuha, voskovky, atd….).
3) Obrázek poslaný poštou uložte do obálky tak, aby se
nepoškodil. Na obálku napište velkými písmeny „VÝSTAVA“.
Osobní doručení je možné přímo na faru v Náměšti (např.
vhozením v obálce do poštovní schránky).
4) Díla budou vystavena v „Sýpce“ náměšťské fary. Vstup na
výstavu bude zdarma v době konání festivalu:
- pátek 12. 6. - 16 - 18,
- sobota 13. 6. - 13 - 18 hodin
- neděle 14. 6. - 10 – 12 a 13 - 18 hodin
Obrázky hodnotí anketou sami návštěvníci.
5) Nevyžádané obrázky automaticky nevracíme. Budete-li chtít
obrázek vrátit, uveďte to na zadní stranu výkresu.
6) Autor obrázku zmocňuje pořádajícího (Farnost sv. Jana
Křtitele) k dalšímu nakládání s obrázkem - to znamená využít
ho (včetně jména autora) k reklamě, propagaci, kopírovaní,
atd. a zříká se tím nároku na autorská práva.
7) Obrázky, které zůstanou pořádajícímu si návštěvníci výstavy
budou moci zakoupit, nebo budou moci být jinak
zhodnoceny. Získané prostředky budou použity na opravu
barokní fary v Náměšti.
8) Odměny a ceny budou doručeny soutěžícím do konce června
2015 na adresu uvedenou na zadní straně výkresu.
9) Jakékoli další informace podáme na tel. 724 680 012.

