
Adventní malování aneb Těšíme se na Vánoce! Pořádá spolek COHIBA MUSICA. 
 

Výzva k účasti na 5. ročníku 

 

Dětské výtvarné soutěže 
Adventní malování aneb Těšíme se na Vánoce! 

 

Soutěž se koná jako součást kulturní akce Advent v Písku. 

www.adventvpisku.cz 
 
 

 

1) Namalujte s dětmi libovolnou technikou obrázky na téma Vánoce (formát a3) 
 

2) Vyberte z nich ty nejpovedenějších a pošlete je do soutěže 
 

3) Odborná porota ze všech došlých obrázků vybere 50 finalistů a vítěze 
 

4) Obrázky finalistů a vítězů budou vystaveny po celý advent na píseckém Velkém náměstí u 
vánočního stromu a přístupné 24 hodin denně 

 

5) Účastí v soutěži významně přispějete k vytvoření vánoční atmosféry ve městě Písku 
 

 

PODROBNOSTI O SOUTĚŽI: 
Porota vedená grafikem a výtvarníkem Michalem Jánským vybere z došlých prací 50 obrázků, které budou 
po celý advent vystaveny pod vánočním stromem na píseckém Velkém náměstí. Při výběru finalistů 
porota zároveň rozhodne o vítězích soutěže. Výherci obdrží diplomy a věcné ceny. Obrázky po soutěži 
autorům vracíme. 
 

Uzávěrka je v pátek 24. 11. 2017 v 12.00 hod. Do této je nutno práce doručit osobně nebo poštou 
do písecké Sladovny (na obálku prosíme uvést kontakty pedagoga).  
 

Poštovní adresa: Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek 
(obálku opatřete heslem:  Adventní malování 2017). 

 
Na zadní straně každé práce musí být čitelně uvedeno: 1/ celé jméno autora;  
2/ věk autora; 3/ použitá technika; 4/ název školy;  5/ jméno pedagoga 

 

(prosíme o dodržení tohoto požadavku – důležité!!!). 
 
Soutěží se ve věkové kategorii 6 – 10 let, 11 – 16 let a kategorii je Bez udání věku. Technika malby je zcela 
libovolná. Formát prací pouze A3 (práce na jiném formátu nemohou být do soutěže zařazeny).   
 
Soutěž pořádá spolek COHIBA MUSICA, které je rovněž pořadatelem Adventu v Písku. 
 
Kontakt: 
 
Jan NĚMEC, Spolek COHIBA MUSICA, Erbenova 1530, 397 01 Písek 
 
Tel.: +420 775 633 230 
Email: jan@adventvpisku.cz 
 
Pozn.: Změna oproti předchozím ročníkům – vítěze bude vybírat pouze odborná porota (při hlasování 
veřejnosti nejčastěji vítězily děti s největším počtem příbuzných. Rušíme vyhlašování vítězů ve Sladovně – 
téměř nikdo na něj nechodil. Vítězné obrázky označíme již při výstavě a jména vítězů oznámíme též při 
rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017. Diplomy a ceny si budou moct vítězové vyzvednout ve Sladovně. 

http://www.adventvpisku.cz/
mailto:jan@adventvpisku.cz

