Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno 602 00

Hnutí Brontosaurus zahajuje 24. ročník výtvarné a fotografické soutěže Máme rádi přírodu. Nově i
na Instagramu!
Letos na téma: Okouzlení přírodou

Motto: Obdivovat přírodu vždy a všude jest žití
(Max Švabinský)
Jedním z hlavních cílů soutěže je přivést děti a mladé lidi do přírody a naučit je pozorovat vše,
co se v ní odehrává, a zároveň jim umožnit, aby své pocity mohli vyjádřit prostřednictvím umění.

Soutěže Máme rádi přírodu se může zúčastnit kdokoliv, kdo rád kreslí, fotí a není mu lhostejný vztah
člověka a přírody. Nejlepší práce poté vyhodnotí odborná porota. Vyhrát se dají hodnotné ceny vhodné
pro milovníky přírody.
Téma letošního ročníku má název

„Okouzlení přírodou“
Určitě se i Vám stalo, že jste při výletu objevili místo, které na Vás zapůsobilo silným dojmem. Mohli
jste oněmět překvapením, nebo s nadšením pozorovat co se Vám odehrává před očima.
Příroda pro nás skýtá mnohá překvapení a fascinující úkazy, která nás mohou přivádět v úžas. Právě
takové místo, které mohlo ovlivnit Váš vztah k přírodě, brontosauři hledají. Pro účast v soutěži ho stačí
vyfotit nebo namalovat.
Příroda má navíc i smysl pro humor a proto si zájemci tento rok opět můžou vybrat i kategorii ekofór
(kreslené vtipy, fotografie), která měla od roku 2015 pauzu. Těšíme se, až se při prohlížení Vašich prací
také pobavíme!
Rozhodli jsme se téma soutěže dále nerozčleňovat do podtémat. Necháváme tak naprosto volnou ruku
všem soutěžícím. Těšíme se, že každá práce bude skutečným originálem a budeme okouzleni!
Nově lze fotografie sdílet i přes instagram nebo posílat na e-mail. Připraveny máme hezké ceny a na
podzim i v průběhu příštího roku chystáme výstavy vítězných prací.
Uzávěrka soutěže je 25. 5. 2018.
Těšíme se na vaše práce a doufáme, že se při jejich tvoření budete dobře bavit.
Kontaktní osoba:
Zuzana Košelová
tel: +421 944 145 594
email: mrp@brontosaurus.cz
www. facebook.com/Mameradiprirodu

Práce posílejte na:
Máme rádi přírodu
Hnutí Brontosaurus a BRĎO Vlkani
Hvězdová 10
Brno, 602 00

Veškeré informace naleznete vždy na stránkách www.mrp.brontosaurus.cz a nebo na výše
uvedeném e-mailu.
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