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Vážená paní ředitelko, 
Vážený pane řediteli,

V Poděbradech 14. 2. 2020

V příloze  Vám zasílám podmínky  a  přihlášku  na  XXI.  ročník  soutěže Šikovné ruce našich
seniorů – pro radost a potěšení, která bude pořádána ve dnech 18. - 21. 6. 2020 na Výstavišt v  Lysé
nad Labem v rámci  celorepublikové výstavy  Senior  -  Šikovné ruce našich seniorů.  Připravuje  se
společně s výstavou růží - Růžová zahrada a s Lázeňským veletrhem.

Nejlepší  práce  budou  vyhodnoceny  a  oceněny  dne  19.  6.  2020  v  rámci  slavnostních
kulturních programů v prostorách výstaviště. 
Pokud jste se v předchozích letech této ojedinělé výstavy již zúčastnili,  víte,  že je inspirující  pro
všechny skupiny obyvatel a nachází  mezi návštěvníky vždy velký ohlas. Přináší radost a potěšení
nejen vystavovatelům, ale i organizátorům. Veřejnost má možnost se seznámit s ukázkami ručních
prací,  tradicemi  řemesel  a  výtvarného  lidového  umění,  které  v některých  případech již  pomalu
zaniká.  Těší  nás  velký zájem o tuto soutěž, v loňském roce se zúčastnilo  1000 seniorů a bylo
vystaveno 3200 prací. 

Spolu s Vámi bychom proto i do budoucna chtěli organizací této výstavy přispět k vyjádření zájmu a
podpory seniorům a handicapovaným spoluobčanům.

Věříme, že XXI. ročník soutěže pořádaný v letošním roce u Vás nalezne odezvu a zaujme Vás
možnost prezentovat práce seniorů na veřejnost. Naplní se tak smysl výstavy: aktvizace seniorů a
zlepšení jejich psychického i zdravotního stavu. 
Okruhy činností - ruční práce, literární práce, fotografe.

Každý okruh činnost má své propozice.

Těšíme se na další spolupráci, na prezentaci výrobků a setkání s Vámi v Lysé nad Labem.

S pozdravem

za organizátory výstavy    ředitelka      
         
Bc. Věra Součková    Emílie Třísková 

Příloha: 1x přihláška do soutěže
1x seznam účastníků a jejich prací
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Čestné prohlášení 
Vzor jednotných štítků pro organizace 
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