ČESKÁ PA E KA
9. ročník soutěže panenkářů a loutkářů
Vážené dámy, vážení pánové!
Zveme Vás již tradičně do blatenského zámku na 9.ročník soutěže. Téma tohoto roku jsme nazvali
„Přijela pouť “. Je to téma, ve kterém můžete čerpat z bohaté kytice národních tradic a rozvinout svoji fantazii.
Termín konání soutěže
12.09.2008 - 14.09.2008
Termín odeslání přihlášek
do 31.07.2008
Termín zaplacení
do 1.08.2008

Z technických důvodů prosíme o dodržení těchto termínů !
Podmínky soutěže:
Soutěže se může zúčastnit kdokoliv s jedním, nebo i více objekty vlastní výroby v kterékoliv kategorii podle
vlastního výběru. Všechny objekty, hlavně reprodukce musí být označeny na zátylku iniciálami výrobce a rokem
výroby. Soutěžící musí mít své objekty ve vlastních stojanech a v kategoriích „scénky“ všechny objekty a
případné dekorace na pevných podložkách ( deskách, tablech). V kategorii 6. „Portréty podle předlohy“ je nutno
přiložit fotografii, nebo obrázek originálu. Soutěžní objekty není přípustné použít v dalších ročnících soutěže
„Česká panenka“. Vizitku jednotného rozměru se jménem autora, názvem objektu, prodejní cenou (neprodejné)
je možno přiložit k soutěžnímu objektu v sobotu ráno až po vyhodnocení porotou (hodnocení je anonymní).
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za případné vykradení bytu, atelieru,dílny atp.
Podáním přihlášky se svým podpisem potvrzuje soutěžící, že přihlášené objekty jsou výhradně jeho práce a
souhlasí s případným fotografováním a publikováním soutěžních objektů.
Vrácení poplatků v případě zrušení účasti:
Do 3 týdnů před soutěží se vrací 50%, do 10 dnů před soutěží 20% a pak zůstává obnos pořadatelům.
Úhrada poplatku na účet:
Název účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
Var. Symbol:

ČSOB poštovní spořitelna
Šlesinger Anna
194393606
0300
120908

Adresa: Anna Šlesinger
Nürnberger Str. 13
90596 Schwanstetten
tel. 0049 / 9170 / 2589
fax. 0049 / 9170 / 2580
Mobil ( po dobu soutěže) 607179664
e-mail j.slesinger@t-online.de

Přihlášky na soutěž a burzu zasílejte na adresu:
Městský úřad v Blatné - oddělení kultury
T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná Tel./ Fax 383 / 422 849
kultura@mesto-blatna.cz
www.mesto-blatna.cz
Přeji Vám mnoho zdaru při přípravě Vašich soutěžních objektů a těším se na shledanou v Blatné
Vaše panenkářka
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Anna Šlesinger
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