Charita Olomouc spolu s časopisem Rodinný život vyhlašuje u příležitosti konání
Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž pro všechny děti od 3 let (MŠ, ZŠ, SŠ):

NAKRESLI TŘI KRÁLE
OTEVŘENÁ SRDCE KRÁLŮM
Dovedete si představit, jak je na začátku ledna? Většinou pořádná zima, mráz, někdy sníh, jindy déšť
a bláto nebo studený vítr a jen málokdy svítí sluníčko. Ať je jakékoli počasí, tisíce dětí vyrážejí v těch
dnech do ulic jako tříkráloví koledníci. Přicházejí ke dveřím domovů, aby lidem připomněli návštěvu tří
mudrců z Východu, kteří se přišli před více než 2000 roky poklonit malému Ježíškovi do Betléma. Naši
králové - malí i ti větší - ujdou třeba jen pár kilometrů, ale zato několikrát za den zazpívají tříkrálovou
koledu, popřejí lidem krásný nový rok a jako dobrovolníci Charity vybírají peníze pro ty, kdo jsou
v nouzi. Mnozí lidé už je očekávají, těší se na jejich návštěvu, s radostí si s nimi zazpívají, přispějí
do pokladničky a třeba je i odmění malou sladkostí nebo ovocem, v nepříznivém počasí jim nabídnou
teplý čaj.
Nakreslete koledníky u vašich dveří: Jak byste je přijali nebo jak byste chtěli být přijatí, kdybyste
sami byli těmito dobrovolníky?
Soutěž je připravena pro následující kategorie:
 kategorie MŠ – 3 až 6 let
 1. kategorie – 1. až 3. třída
 2. kategorie – 4. až 5. třída




3. kategorie – 6. až 9. třída
4. kategorie – střední školy

Podmínky:
 kreslí jednotlivci
 formát A4 nebo A3, libovolná technika
 za třídu je možné poslat max. 3 práce
Výtvarné práce, prosím, zašlete nebo dodejte nejpozději do 14. února 2020 na adresu:
Časopis Rodinný život
Biskupské nám. 2
772 00 Olomouc
Tři vítězné výtvarné práce z každé věkové kategorie budou ohodnoceny věcnými cenami a zveřejněny
na stránkách www.olomouc.charita.cz a www.rodinnyzivot.eu. Práce se nebudou vracet. Zezadu
napište čitelně: jméno a příjmení, věk, třída, adresa školy, email a telefon.
Vyhlášení výsledků proběhne na Den pro malé i velké krále v sobotu 21. března 2020 v 10 hodin v kině
Metropol (Slovenská 25, Olomouc).
Děkujeme za Vaši přízeň!

