
SOUTĚŽ „NÁPAD ZA DESÍTKU“

POJĎME SI HRÁT
MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA A WORKSHOP



NÁPAD ZA DESÍTKU – POJĎME SI HRÁT

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název nápadu: POJĎME SI HRÁT

Kategorie: A
(A – dospělí, B – děti a mladiství do 15 let)

Identifikace všech soutěžících ve skupině:
(min. 3 lidé ve skupině, v kategorii B nejméně 1 osoba starší 18 let)

Jméno Adresa Věk

Ivo Hladík Dolní Rokytnice 329 44
Miroslava Pampelová Dolní Rokytnice 147 40
Jan Malý Jablonec nad Jizerou 412 33

(v případě potřeby přidejte další řádky)
                                              

Kontaktní osoba – vedoucí:
(v kategorii B automaticky osoba starší 18 let)

Předpokládaný termín konání: 20.červen 2015

Předáním  soutěžního  návrhu  organizátorovi  soutěžící  souhlasí  se  zadávacími 
podmínkami soutěže, které byly v předstihu dostupné na webové stránce:

www.rokytnice-nad-jizerou.com/napad

Jméno Telefon E-mail
Ivo Hladík 605506011 ivorkt@seznam.cz
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2. POPIS NÁPADU
Zrealizovat modelářskou výstavu v Rokytnici se sice může někomu zdát jako úplná 

hloupost ,vždyť jsme turistický a sportovní region,ale málo z nás má povědomí o tom 
kolik je mezi námi modelářů různých kategorií zaměření.

Rádi bychom touto výstavou těmto nadšencům umožnily ukázat jejich výtvory 
široké veřejnosti a nabídnout návštěvníkům Rokytnice i něco jiného než jenom turistiku 
a sport.

Samotná realizace tohoto nápadu by spočívala v zapůjčení prostor školní tělocvičny 
a přilehlých prostor,kde by  se 19.6.2015  v pátek  den před výstavou  připravily stoly 
pro exponáty viz příloha č.1 a rokytničtí modeláři mohou již instalovat svoje modely .

V den výstavy od 7,00hod. do  8,30 hod. by probíhala instalace modelů modelářů 
odjinud. Samotná výstava s workshopy  bude probíhat  od 9,00 hod. do 17,00 hod.

Výstava bude rozdělena na tématická oddělení.
-plastikové modely
-papírové modely
-letecké modely RC
-železniční modely
-ukázka automodelářů  na postavené autodráze
-podle počasí ukázka leteckých modelářů  venku na hřišti nebo v tělocvičně 
(omezeně jenom elektrolety)  

        V přilehlé chodbě si budou moci návštěvníci vyzkoušet různé modelářské techniky.
        -lepení papírových modelů
        -výroba stromečku do kolejiště (listnaté , jehličnaté)

-výroby krajiny
-pro nejmenší omalovánky a navlékání korálků

Náklady na realizaci tohoto nápadu.
         -nákup materiálu do workshopů
         -celodenní  jídlo pro učinkující a personál zajišťující výstavu
         -dopravné pro vzdálenější vystavovatelé
         -pronájem tělocvičny

  

V Rokytnici nad Jizerou dne 28.3.2015

Ivo Hladík
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PŘÍLOHY 
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