Hnutí Brontosaurus

Sekce BRĎO
Brontosauří dětské oddíly
Hvězdová 10, Brno 602 00
Hnutí Brontosaurus, Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží a Brontosauří dětský oddíl
Vlkani vyhlašují 19. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu.
Letos na téma: „Okno

do kraje“

Jedním z hlavních cílů soutěže je přivést děti a mladé lidi do přírody a naučit je pozorovat vše,
co se v ní odehrává, a zároveň jim umožnit, aby své pocity mohli vyjádřit prostřednictvím umění.
Letošní ročník provází téma „Okno do kraje“. Chceme jím motivovat k tomu, aby se lidé rozhlédli po
svém nejbližším okolí a našli krásu tam, kudy chodí denně do školy, do fotbalu, do hudebky nebo za
svými kamarády. Mnozí lidé dnes žijí na docela malém prostoru a přes to mnohdy ani nevědí, co mají za
humny. Toto soutěžní téma nabízí příležitost vydat se na procházku po okolí a důkladně to tam všechno
prozkoumat a vše nalezené umělecky ztvárnit.
Aby se soutěžícím lépe tvořilo, mohou si představit, že tvoří naučnou stezku, nebo její část. Co by na
informačních tabulích určitě nemělo chybět? Máte, nebo jste měli ve svém okolí známou osobnost,
honosíte se nějakou technickou vymožeností, přírodní rezervací, památným stromem či památkově
chráněnou budovou? Kolují ve vašem okolí nějaké záhadné historky, pověsti či písně? Máte tam u vás
místa tak krásná, že je až s podivem, že o nich ještě žádná stezka nevznikla? Rozhlédněte se a tvořte!
Nemusí to být jen místa všemi známá, ztvárněte i to, co vám osobně se zdá zajímavé a krásné.
Rozhodli jsme se téma soutěže dále nerozčleňovat do dalších podtémat a necháváme tak naprosto
volnou ruku všem soutěžícím. Každému z nás se v našem okolí jistě líbí něco jiného a každý možná
máme nějaké své oblíbené místo o které bychom se rádi podělili s ostatními. Těšíme se, že každá práce
bude skutečným originálem.
Soutěže „Máme rádi přírodu“ se může zúčastnit kdokoliv, kdo rád kreslí, fotí či literárně tvoří a není
mu lhostejný vztah člověka a přírody. Zájemci v zadání naleznou množství výtvarných technik
a literárních stylů, ze kterých si mohou vybrat a které jsou blízké jednotlivým věkovým kategoriím.
Uzávěrka soutěže je 1. května 2013. Následné slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen bude
provázet bohatý program a výstava těch nejlepších prací. Tyto, a mnohé další práce také vystavíme na
nejrůznějších místech naší republiky (Hodonín, Mikulčice, Brno, Trutnov a další).
Těšíme se na vaše práce a doufáme, že se při jejich tvoření budete dobře bavit.

Kontaktní osoba:
Ingrid Čejková
tel: +420 777 80 35 77
email: mrp.brdo@seznam.cz
www. facebook.com/Mameradiprirodu

Práce posílejte na:
Máme rádi přírodu
Hnutí Brontosaurus a BRĎO Vlkani
Hvězdová 10
Brno, 602 00

Veškeré informace naleznete vždy na stránkách www.mrp.brontosaurus.cz a nebo na výše
uvedeném e-mailu.
Uzávěrka soutěže je 1. 5. 2013
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