PODMÍNKY SOUTĚŽE

vyhlašuje 7. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska
/ Broumov, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř,
Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, Velké Poříčí
nad Metují a jejich přilehlé obce /
TÉMA LE TOŠNÍHO ROČNÍKU ZNÍ:
C'est la vie – To je život
Život je hra, kterou hrajeme sami se sebou, úžasná, jedinečná,
plná překvapení, starostí i radostí, ale hlavně poznání. Celý život
by měl být příběh o dospělých dětech, které si nikdy
nezapomněly hrát. Narodili jsme se, abychom se učili
a poznávali, užívali si maličkostí a nezapomínali na krásy každého

mraky, zapomeňte na starosti všedního dne. Myslete jen na
příjemné. Je tolik krás kolem nás, které přehlížíme protože, na ně
„prostě nemáme čas“, ale zároveň nám život protéká mezi prsty.
DO SOUTĚŽE BUDOU Z AŘ A ZENY PR ÁCE PATŘÍCÍ
DO TĚCHTO VÝ T VARNÝCH OBORŮ:
(klasická i digitální), plastika, objekt
VĚKOVÉ K ATEGORIE:
děti (do 6 let), děti (7–14 let), mládež (15–18 let), dospělí

kategorií, názvem díla a rokem vzniku. Dílo, které nebude takto
označeno, bude ze soutěže vyřazeno! Pokud dílo přihlašuje
škola, doplňte na zadní stranu také razítko školy. Vysvětlující
Podmínkou přijetí díla/děl do soutěže je vyplnění přihlášky,
kterou si soutěžící mohou stáhnout z webových stránek galerie

v Náchodě.
ODE VZDÁVÁNÍ PR ACÍ:
Své práce doručte do náchodské galerie osobně od 3. prosince
do 16. prosince (pondělí – neděle, 7 – 17 hodin) nebo je zašlete
poštou na adresu galerie: Smiřických 272, 547 01 Náchod.
V případě osobního doručení budou výtvarná díla přijímána na
pokladně galerie u hlavního vchodu.
Výtvarné práce odevzdávejte pečlivě zabalené, aby nedošlo
k jejich poškození.
HODNOCENÍ:
Odborná porota bude zasedat 17. prosince 2012 a z dodaných
prací vybere v každém z výtvarných oborů tři výtvarná díla
v každé věkové kategorii.
Dále pak porota určí jednoho absolutního vítěze celé soutěže,
kterému bude nabídnuta účast na 30. ročníku Náchodského

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Soutěž je určena výtvarníkům Náchodska, kteří dosud

proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací
dne 25. 1. 2013. Výstava potrvá do 17. 2. 2013.

prostorovým možnostem galerie přihlásit maximálně
3 svá výtvarná díla. Práce na papíře do velikosti
100 x 70 cm nemusí být adjustované, připravené
k vystavení, větší formáty ano. Každé dílo musí být na rubu
viditelně označeno popiskou se jménem autora, věkovou

VR ÁCENÍ PR ACÍ:
Přijaté soutěžní práce si budou moci autoři osobně vyzvednout
po skončení výstavy, a to od 18. 2. do 24. 2. 2013 v době
od 7 do 15:30 hodin, případně i v jiném termínu nebo čase
po předchozí telefonické domluvě. Práce nebudeme rozesílat
poštou. Díla nevyzvednutá v daném termínu budou skartována.

marek macek

