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Vítězové soutěže Moje Veličenstvo kniha už jsou známi

Začátkem letošního roku vyhlásilo EkoCentrum Brno již 2. ročník výtvarně literární soutěže pro děti MOJE VELIČENSTVO KNIHA o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Při hodnocení soutěžních prací porota posuzovala celkové výtvarné pojetí, originalitu, technické zpracování a také využití přírodních a recyklovaných materiálů.
Svoje knížky přihlásilo do soutěže 51 individuálních autorů a 36 autorských kolektivů dětí z Brna a okolí ale i severní Moravy. Vítězové za svoje formou i obsahem výjimečné knížky získají originální “šlechtické glejty”, CD s fotografiemi soutěžních prací a knižní ceny.

Soutěž se uskutečnila za laskavé finanční podpory Nadace Veronica.

“Pětičlenná odborná porota vyhodnocovala práce celé odpoledne. Vybrat vítěze bylo opravdu obtížné a téměř všechny knížky by si zasloužily ocenění. Doufáme, že i těm, kteří letos nevyhráli, byla odměnou radost z tvoření a že naší soutěži zachovají svou přízeň i příští rok, ” uvedla Barbora Lučeničová z EkoCentra Brno.

Porota udělila ceny pro první tři místa v individuálních i kolektivních kategoriích do 6 let, 7-11 let, 12-15 let a 16-18 let a dvě zvláštní ceny za originální nápad. Seznam vítězů je k dispozici na www.ecb.cz.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční ve středu 29. března 2006 na EkoCentru Brno, v 14.45 pro kategorie do 11 let a v 16 hodin pro kategorie nad 12 let.
Fotografie (nejen) vítězných knížek budou vystaveny v prostorách EkoCentra Brno od 10. dubna do 10. května 2006. Výstava samotných prací proběhne v prostorách Moravské zemské knihovny od 4. do 15. září 2006. 

Doplňující informace:
Další informace o soutěži Moje Veličenstvo kniha jsou k dispozici na www.ecb.cz (do 10.4.2006 bude přidána i fotogalerie prací).
______________________________________________________________________________________
EkoCentrum je Občanské sdružení, které si připomnělo už 15 let nepřetržité existence. Ve svých stěžejních projektech se zaměřuje především na témata z oblasti ekologie, ochrany přírody, zdravého životního stylu a neziskového sektoru. Vedle stálého informačního centra s knihovnou a knihkupectvím v Brně na Ponávce patří ke stěžejním dlouhodobým projektům sdružení rozsáhlý projekt programů pro děti a Stezka zdraví Brno-Lelekovice. Více informací na www.ecb.cz  

Kontakt:
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel./fax 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz
________________________________________________________________________________________
Programy EkoCentra Brno finančně podporují: MŠMT, MŽP v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy, MŽP v rámci programu Sítě ekologických poraden "Environmentální poradenství 2005", Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Charles Stewart Mott Foundation, Hlavní město Praha, Daniel Šorm,a.s., Nadace Veronica, Nadace Zdraví pro Moravu, SFŽP, MČ Řečkovice-Mokrá Hora. Děkujeme!


