Závazná prřihláška do soutěže Česká panenka 2008
Přijmení:........................................................... Jméno: .............................................................
Ulice:............................................................... Číslo: ...............................................................
PSČ: .......................

Místo: .....................................................................................................

Tel: ................................................... Fax: ...............................................................................
Kč / ks
ks
Celk. Kč
Přihlašovací poplatek za soutěžícího
Poplatek za doprovodnou osobu
Poplatek za soutěžícího bez osobní účasti
Poplatek za soutěžní objekt v kategorii:
1. Reprodukce starých historických panenek
( z porcelánu a na trhu dostupných forem )
2. Reprodukce moderních panenek
( z porcelánu a na trhu dostupných forem )
3. Vlastní modely dětí
a) z porcelánu
b) z papier - maché
c) z jiných materiálů
4. Vlastní modely dospělých
a) z porcelánu
b) z papier - maché
c) z jiných materiálů
5. Experimentální objekty
libovolný materiál
6. Portréty podle předlohy
a) z porcelánu
b) z papier - maché
c) z jiných materiálů
7. Panenka na hraní - libovolný materiál
a) panenky
b) zvířátka
8. Miniaturní panenka do 20.cm
libovolný materiál
9. Scénky na libovolné téma
a) panenky
( libovolný materiál b) loutky - marionety
-rozměr podložky 80X80cm)
c) loutky - maňásky
10. Loutky - marionety (jednotlivé)
a) ze dřeva
b) ze sádry
c) z jiných materiálů
11.Loutky - maňásky (jednotlivé)
a) ze dřeva
b) ze sádry
c) z jiných materiálů
12.Loutky - Javajky (jednotlivé)
a) ze dřeva
b) ze sádry
c) z jiných materiálů
13.Téma roku:
a) jednotlivá panenka
" Přijela pouť "
b) jednotlivá loutka - marioneta
c) jednotlivá loutka - maňásek
( libovolný materiál d) jednotlivá loutka - javajka
- rozměr podložky 80X80cm )
e) scénka panenky
f) scénka loutky - marionety
g) scénka loutky - maňásky
h) scénka loutky - javajky
Součet
Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s podmínkami soutěže ......................................................
Poznámka: U bodu 1 - 2 upřesnit o jakou reprodukci jde - stručný popis - autor originálu,popř. Jméno
nebo číslo, či jiné identifilační údaje, např.: SFBJ - 247 - Pouty atp.
U bodu 6 je nutno přiložit fotografii, nebo obrázek originálu.
objekty
i případné
dekorace
na pevných
podložkách,
U bodu 9 a 13e-h "Scénky" musí být všechny
být všechny
objekty
i případné
dekorace
na pevných
podložkách.
větší rozměry než 80 X 80 cm, jen po dohodě s pořadatelem.
Všechny stojící objekty musí mít vlastní stojany!

Důležité: Soutěžní objekty jsou přístupné veřejnosti a lze je vyzvednout až
14.09.2008 neděle po 15.00 hodině, dříve ne !!
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