Valašský jarmek, z. s.
a
* Český svaz ochránců přírody Kosenka * Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách *
* TJ Sokol Valašské Klobouky * Národopisný spolek Klobučan * Klub seniorů Valašské Klobouky, z. s. *
* Nadace Jana Pivečky Slavičín * Gymnázium Valašské Klobouky *
* Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky a město Valašské Klobouky *

vás srdečně zvú v sobotu 3. prosinca 2016 od devátej hodiny na
25. valašský mikulášský jarmek
a na sútěž

„O najpěknější betlém
na Valašském
mikulášském jarmeku“
Vážení páni učitelé, milé děti.
Při letošním jubilejním 25. valašském mikulášském jarmeku vyhlašujeme pro žáky prvního
stupně základní školy a mateřských školek ve Valašských kloboukách soutěž
„O najpěknější betlém na Valašském mikulášském jarmeku“.
Tož využijte túto jedinečnú možnosť a pochlubte sa svojím uměním.
Vytvořte spolu s kamarády ve třídě trojrozměrný betlém podle uvedených podmínek:
Formát:
A3 tj. 297 x 420 mm ve 3D
Materiál: jakýkoliv přírodní materiál (textil, těsto, dřevo, přírodniny apod.)
Rozměry: hloubka 297 x šířka 420 x výška 420 mm
Kategorie:
I. mateřské školky, lesní školky
II. první třídy
III. druhé a třetí třídy
IV. čtvrté a páté třídy
Betlémy musí být označeny školou, třídou, kategorií a popisem materiálu. Svoje výrobky
přineste ve čtvrtek 1. prosince 2016 v době od 8:00 do 9:00 hodin do Pastoračního domu ve
Valašských Kloboukách. Zde proběhne fotografování a hodnocení, při němž porota posoudí
a vybere ten nejpěknější betlém v každé kategorii. S výsledky soutěže se můžete seznámit
už v pátek 2. prosince 2016 v kyselicovém stanu na Masarykově náměstí při rozsvěcování
stromu a potom i v sobotu 3. prosince 2016 v Pastoračním domě.
Ti gdo tam přijdú, si možú prohlédnút výstavu všeckých sútěžních betlémů.
Všechny soutěžící odměníme v pátek odpoledne při rozsvěcování vánočního stromu na
náměstí a vítězům slavnostně předáme glejty v úterý 6. prosince 2016 v 16:00 hod.
v klobuckém muzeu.
Organizační výbor 25. valašského mikulášského jarmeku

