Centrum pro rodinný život Olomouc ve spolupráci s časopisem Rodinný život
vyhlašuje u příležitosti Týdne pro rodinu

výtvarnou a literární soutěž s názvem

„ČAS BÝT SPOLU“

Milé děti, milí studenti, v rodině vyrůstáte a máte kolem sebe ty,
na kterých vám záleží. Spoustu času prožijete se svými rodiči i sourozenci.
Napište či nakreslete, jak tento čas rádi trávíte, co jste spolu už prožili
nebo co byste s těmi nejbližšími prožít chtěli…
Soutěž je připravena pro následující kategorie:
- kategorie MŠ - výtvarná soutěž
- I. kategorie (1. - 3. ročník ZŠ) - výtvarná soutěž
- II. kategorie (4. - 6. ročník ZŠ) - výtvarná + literární soutěž (max. 100 slov)
- III. kategorie (7. - 9. ročník ZŠ) - výtvarná + literární soutěž (max. 150 slov)
- IV. kategorie (střední školy) - literární soutěž (max. 200 slov)
Podmínky:
- kreslí a píší jednotlivci
- formát obrázku A4 nebo A3, kresba nebo malba
- literární práce (psané čitelně rukou nebo na počítači)
Zezadu napište: jméno a příjmení, věk, třída, škola, obec, e-mail (na rodiče i na školu).
Za školu je možné poslat maximálně 3 výtvarné a 3 literární práce za každou kategorii.
Soutěžní práce zasílejte nejpozději do 1. června 2018 na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské
nám. 2, 772 00 Olomouc (osobně lze práce předat v pracovní dny od 6.00 - 18.00 hod. na vrátnici).
Tři vítězné práce z každé věkové kategorie budou ohodnoceny věcnými cenami a zveřejněny
na stránkách www.rodinnyzivot.cz. Vybrané práce budou otištěny v časopise Rodinný život v roce
2019. Práce se nebudou vracet.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen proběhne na Arcidiecézní pouti pro rodiny v sobotu
25. srpna 2018 na Svatém Hostýně, kde budou vítězné práce vystavené v Jurkovičově sále. Vítězové
budou informováni e-mailem.

Mezinárodní den rodiny 15. května
Týden pro rodinu 12. – 20. 5. 2018
Odesláním obrázku do soutěže berete na vědomí, že Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouckého bude zpracovávat
Vaše osobní údaje. Podrobnosti k tomu zpracovávání najdete na http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/GDPR-CBS.pdf/.

