Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 K o š i c e

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE V ARANŽOVANÍ RASTLÍN
V šk. roku 2018/2019 CVČ organizuje postupovú súťaž v zimnom aranžovaní rastlín na tému:

Vianočný aranžmán na slávnostný stôl so sviečkou
+ súčasť aranžmánu bude vlastnoručne vyrobená ozdoba (hviezdička, anjelik, vianočná
guľa...)
Súťaž sa bude konať v pondelok 26.11.2018 v budove CVČ na Popradskej 86 v Košiciach.
Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov paralelných ročníkov OG.
Prezentácia na súťaž je od 08:30 do 09:00 hod.
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriach: I. kategória: žiaci 5. – 6. ročníka
II. kategória: žiaci 7. – 9. ročníka
Do súťaže je možné prihlásiť najviac troch žiakov v každej kategórii.
Podmienky:
• Rozmery vianočného aranžmánu: dĺžka 50 cm až 60 cm, šírka: 20 cm až 30 cm, výška: ľubovoľná
• Podmienka: Ozdoba v aranžmáne musí byť vlastnoručne vyrobená priamo na mieste súťaže.
• Odporúčame použiť rôzny prírodný materiál podľa Vášho výberu (čačina, tuja, konáre...)
• Na súťaž si žiak prinesie odporúčaný materiál.
• Do krajského kola postupujú na základe výsledkovej listiny z okresného kola prví dvaja súťažiaci
z každej kategórie.
Účastnícky poplatok, ktorý súťažiaci zaplatí pri prezentácii podľa Usmernenia riaditeľky CVČ k poplatkom
v školskom roku 2018/2019 je :
• 1,- € za žiaka
Príjem návratiek je do stredy 21.11. 2018. Návratky zasielajte elektronicky na: cvc@cvckosice.sk
alebo poštou na adresu: CVČ, EP Popradská 86, 040 11 Košice.
Prajeme Vám veľa úspechov!
Vybavuje: Mgr. Monika Gramatová

PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka CVČ

NÁVRATKA
Do súťaže v aranžovaní rastlín Vianočný aranžmán na slávnostný stôl so sviečkou, ktorá sa bude konať
dňa 26.11.2018 prihlasujeme týchto súťažiacich:
Škola: Zodpovedný pedagóg :
I. kategória (5. – 6. roč.) II. kategória (7. – 9. roč.)
1. ....................................................................

1. ...............................................................................

2. ....................................................................

2. ................................................................................

3. ...................................................................

3. ................................................................................

