






 
 

 
   

 
  

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního 
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“ 

 















   
SDRUŽENÍ ARTEFAKTUM. CZ  a  Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 

 
vyhlašují 

v rámci VI. ročníku projektu „Tvoříme duší…“  
 

celostátní soutěž o 
Cenu  MODRÉHO SLONA 2009 

 
                                                 

                                                     
 

v následujících  10 kategoriích: 
 
malba 
keramika 
fotografie 
textilní tvorba 
kombinovaná technika (ruční práce) 
literární tvorba 
divadlo (malé formy, loutky apod.) 
tanec 
hudební tvorba (hudební přednes apod.) 
jiné formy zajímavé umělecké tvorby (sochařství, řezbářství apod.) 
 
Projekt "Tvoříme duší ..." navázal na úspěšné dva ročníky projektu "Malujeme duší". Stal se součástí 
kulturních akcí v našem kraji, kterými Sdružení ARTEFAKTUM. CZ s Centrem pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje představuje veřejnosti tvůrčí činnost zdravotně postižených spoluobčanů. 
Tito  tvůrci se projevují velmi  zajímavou  tvorbou,  která  člověka  vede  k  hlubšímu  zamyšlení  
a pohlazení na duši ... 
 

                                                                                 

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí
za to.
                                                  EINSTEIN                                                      

 
 
Ve  spolupráci s Libereckou ZOO se v  exteriérech a interiérech zahrady  uskuteční výstavy a kulturní 
vystoupení soutěžících  IV. ročníku  o  "CENY MODRÉHO SLONA".  
Vyvrcholením  týdenní  přehlídky  je slavnostní vyhlášení  Cen  Modrého slona 2009  za účasti  všech 
partnerů projektu. 
 
Rok  od roku si  projekt získává stále větší  oblibu našich i zahraničních  tvůrců a jejich přátel. Setkání 
se stala vyhledávanou událostí i pro širokou veřejnost. 
 
Soutěž o  Ceny  Modrého  slona vytváří  mimořádnou  možnost  pro všechny  partnery,  kteří se chtějí 
aktivně zapojit do vytváření nových kulturních tradic našeho kraje. 
 
PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU LIBERECKÉHO KRAJE.   
 
 
podrobné informace na  www. czp.az4u.info 



 
SDRUŽENÍ ARTEFAKTUM. CZ  a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje  

vyhlašují v rámci projektu „Tvoříme duší …“ 
 

 IV. ročník celostátní soutěže o  

Cenu Modrého slona 2009 
Motto ročníku: „Bez bariér v duši i v životě“ 

 

Přihláška 
 

 
 
Oficiální název přihlašovatele : 
 
 
 
Kontaktní údaje :        
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení přihlášeného: 
 
 
 
 
 
Adresa: 
 
 
 
 
V kategorii : 
 
 
 
 
Věk : 
 
 
 
 
Soutěže se můžou zúčastnit občané se zdravotním postižením i zdraví občané ČR včetně dětí. Soutěž je rozdělena  
do dvou věkových kategorií / děti – dospělí / 
Vyplněnou přihlášku je nutno písemně nebo osobně doručit nejpozději do 30. 4. 2009 na adresu:  
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI.   - tel.:485 104 044.  
Po podání Vaší přihlášky obdržíte další informace o organizaci Setkání v ZOO Liberec. 
 
Slavnostní vyhlášení Cen  Modrého slona 2009 proběhne v rámci IV. ročníku „Letního setkání v ZOO“ v červnu 
2009. 
Organizační pokyny pro přihlášené : 
 
Vystavovatelé berou na vědomí, že jejich díla budou vystavena na veřejnosti v uvedeném termínu v Liberecké ZOO. 
Organizátoři se zavazují, že jejich díla budou použita pouze k výstavním účelům v rámci akce Modrý slon. 
 
Z důvodu přehlednosti a k řádnému navrácení děl vystavovateli, je zapotřebí , aby jednotlivá díla byla  
opatřena vhodným obalem, který bude řádně označen adresou vystavovatele. /  pokud se bude jednat  
o výstavní soubor, je nutno přiložit jmenný seznam jednotlivých děl / .                       
 
Organizátor projektu Cena Modrého slona – Sdružení ARTEFAKTUM.CZ a CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ       
POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE. 
 

 
  

tel.: fax: e-mail: 

mobil: 
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