Na počátku byla Pecka
Výtvarná soutěž pro děti a mládež
Zadání:
Výtvarně ztvárni, jak si představuješ naše městečko a
hrad Pecku při jejich vzniku
Soutěž vyhlašuje Knihovna Kryštofa Haranta u příležitosti
připomínky 700. výročí od první písemné zmínky.
Soutěž je vhodná pro předškoláky, žáky a studenty všech
typů škol. Inspirací může být původní podoba dle
archivních záznamů nebo vlastní fantazie.
Dnes již není úplně doloženo, jak, kdy přesně a proč vznikl
hrad Pecka a pod ním osada, která byla později povýšena na
město. Vzhled raně gotického hradu byl přes svoji členitost poměrně jednoduchý a strohý. Dvě obranné
věže s malým obytným palácem byly propojeny pevnou hradební zdí, která uzavírala celé nádvoří.
Přístup ke hradu byl znesnadněn hradebním příkopem, překlenutým u vjezdu dřevěným padacím
mostem.
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•

Práce přijímáme do pátku 10.6.2022
Přijímáme pouze amatérské práce, které ještě nebyly oceněny v jiné soutěži ani nikde publikovány
Je nutno čitelně vyplnit a odevzdat přihlášku do soutěže (ke stažení na www.pecka.knihovna.cz)
Každý může zaslat nanejvýš 1 grafické dílo
Požadavky: Výtvarné práce mohou být dvojrozměrné (kresba, malba, grafika, koláž, jiná technika)
nebo trojrozměrné (plastika, skulptura, trojrozměrná koláž)
Dílo je možno přeskenovat a zaslat mailem na adresu knihovna.pecka@seznam.cz spolu s vyplněným
formulářem. Práce posílejte jako přílohu, do předmětu uveďte název soutěže a přihlášku posílejte ve
formátu M. Word
Zasláním přihlášky dává účastník (jeho rodiče) souhlas s evidencí osobních údajů a k prezentaci
zaslaných příspěvků na webových stránkách Knihovny Kryštofa Haranta a Městysu Pecka
Soutěžní práce zůstávají majetkem Knihovny Kryštofa Haranta
Knihovna Kryštofa Haranta si vyhrazuje právo uvádět v tisku a jiných médiích jména výherců
Knihovna Kryštofa Haranta si vyhrazuje právo fotografovat soutěžní práce i výherce a zveřejnit tyto
snímky v médiích v souvislosti se zmínkou o soutěži, nevyjádří-li výherce (v případě dětí jejich
zákonný zástupce) písemně zákaz fotografování či zveřejnění
Kategorie:
Podle množství příspěvků budou jednotlivé soutěžní práce rozděleny do kategorií dodatečně
Ceny:
Vyhodnocení soutěže proběhne v červnu 2022 slavnostně v Knihovně Kryštofa Haranta.
V každé kategorii oceníme 3 nejlepší práce a udělíme 3 knižní ceny. Každý oceněný obdrží také
diplom, malý suvenýr od Městyse Pecky a sladkou odměnu.
Upozornění: Vyhrazujeme si právo některou cenu neudělit či rozdělit v závislosti na kvalitě soutěžních prací.
Vítězné výtvarné práce budou prezentovány na této akci, nejlepší pak budou vystaveny na
náměstí v Pecce ve vitrínách podchodu od 1.7. do 31.8.2022 a otištěny v Listech Peckovska.
Knihovna Kryštofa Haranta, Pecka 2, 507 82 Pecka,
493 799 015, 602 556 142, knihovna.pecka@seznam.cz
www.pecka.knihovna.cz

