MČ Praha – Petrovice vyhlašuje
dne 1. 2. 2018 fotografickou soutěž ke
100. výročí Československa na téma:
Místo, kde vrůstám kořeny, aneb
PETROVICE POHLEDEM DĚTÍ
Soutěž je určena dětem ve věku od 6 do 15 let,
které v Petrovicích bydlí nebo navštěvují místní
základní školy a gymnázia.

V PETROVICÍCH NAJDĚTE, VYFOTOGRAFUJTE
A STRUČNĚ POPIŠTE, TŘEBA I HUMORNĚ:
1. Místo, které mám v Petrovicích nejraději.
2. Místo, které má pro mne tajemství.
3. Místo, ve kterém by se mohl odehrávat děj mé oblíbené knihy.

Soutěž se vyhlašuje v kategoriích:
1. KATEGORIE

2. KATEGORIE

3. KATEGORIE

4. KATEGORIE

děti ve věku 6 - 7 let

děti ve věku
8 - 10 let

děti ve věku
11 - 13 let

děti ve věku
14 - 15 let

(s vepsáním textu jistě
rádi pomohou rodiče)

POŽADAVKY:
Fotografie ve velikosti formátu A5 nalepte na papír formátu A4. Do volného prostoru pod fotografie vepište číslo zadání a text k němu.
Zkuste jednu nebo i více výstižných vět, vážně i nevážně, jak je vám vlastní. Jenom určitě nezapomeňte napsat, kde dané místo je a u
třetího úkolu vepište také název knihy. Na zadní stranu soutěžních prací vepište: jméno a příjmení, adresu bydliště, věk, třídu a školu, kterou
navštěvujete.
Práce zasílejte nebo zaneste v obálce A4 nejpozději do 15. května 2018 na adresu: Místní knihovna MČ Praha – Petrovice, Edisonova 429,
Praha 10 – Petrovice, 109 00.
Na obálku napište: Soutěž: Místo, kde vrůstám kořeny.
Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota a hodnocení bude anonymní – každé práci bude přiděleno číslo. Odbornou záštitu nad literární
soutěží převzaly MČ Praha – Petrovice spolu s Kulturní komisí RMČ a Komisí výchovy, vzdělávání a sportu RMČ Praha – Petrovice.
Na vítěze čekají diplomy a věcné odměny, které obdrží při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže dne 31. května 2018 v sále Domu
občanské vybavenosti, Edisonova 429, Praha 10 – Petrovice. www.prahapetrovice.cz.

