AR JUNIOR 2014
v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2014

STANOVENÉ SOUTĚŽE
VS

Výkladní skříň – téma: „Cestování světem“ – povinná disciplína

Kategorie A

Výkladní skříň bude mít bílý podklad, soutěžící si ji mohou tapetovat, natírat (není
povinné). Bude vypracováno libreto, scénář, barevný návrh formátu A3 ručně nebo
formát A4 na PC.
Potřebný materiál pro aranžování si každý soutěžící zajistí sám včetně dekorace zboží.
Každá škola zajistí sama osvětlení a prodlužovací kabel.
Doba práce u výlohy celkem 6 hodin (2 hodiny příprava, 4 hodiny vlastní aranžování).
Rozměry: šířka x výška x hloubka: 200 x 200 x 120 cm, sokl cca 30 – 50 cm, ± 10 cm
roštový strop.
Maximální počet za školu – 1 výloha.
M

Maketa VS – téma: „Máme rádi zvířata“

Kategorie A

Rozměry makety: šířka x výška x hloubka cca 70 x 50 x 30 cm (odchylka – tolerance
do 5 cm). Bude vypracováno libreto, scénář, barevný návrh formátu A3 ručně a formát
A4 na PC (oba návrhy jsou povinné). Osvětlení a prodlužovací kabel si každá škola
zajistí sama. Makety budou přivezeny již hotové.
Maximální počet za školu – 2 makety.
P

Plakát – téma: „Nadace pro děti“

Kategorie A

Formát A2, jiné formáty budou diskvalifikovány.
Tvorba plakátu libovolnou malířskou technikou v jakémkoliv barevném provedení,
čistě ruční práce, včetně provedeného textu. Možno zpracovat na výšku i šířku
formátu. Práce budou přivezeny již hotové.
Maximální počet za školu – 3 kusy.
PG

Počítačová grafika – téma: „Titulní strana odborného časopisu PROPAGACE“

Kategorie A

Návrh – provedení na formátu A4 . Práce budou přivezeny již hotové.
Maximální počet za školu – 2 soutěžící.
Ú

Úprava stolu pro dvě osoby – téma: „Historické období“

Kategorie A

K úpravě je možné použít libovolnou dekoraci i květiny.
Nutný materiál si každý soutěžící zajistí sám. K dispozici budou čtvercové stolky
o rozměru 80 x 80 cm, dvě židle, to vše umístěné v boxu (podobně jako v loňském roce).
Doba práce 3 hodiny.
Maximální počet za školu – 2 soutěžící.

KZ

Kresba – téma: „Zátiší“ – hladké sklo – Karafa + 2 sklenky na víno

Kategorie A

Kresba tužkou a bílou pastelkou, karafa + 2 sklenky na víno, doplněno látkou.
V karafě a jedné sklence bude nalit nápoj.
Čtvrtku formátu A3 – tmavší papír – obdrží každý soutěžící na místě.
Doba práce 3 hodiny.
Maximální počet za školu – 2 soutěžící.
DP

Drátěný program – téma: „Karneval“ – aranžované zboží se váže k tématu

Kategorie A

Vlastní drátěný program. Zboží, které se váže k tématu, dekorace, přídavné prvky.
Každý soutěžící si sám zajistí materiál, bodové osvětlení a prodlužovací kabely.
Zboží bude označeno cenovkami (povinné).
Při montáži drátěného programu je možná pomoc dospělých pracovníků.
Doba práce 4 hodiny.
Maximální počet za školu – 2 soutěžící.
Š

Špendlení na živý model – téma: „Přírodní živly“

Kategorie A

Provedení nejméně z 3 kusů látek, nejmenší kus látky na délku 50 cm, doplňky –
obuv, kabelka aj. Nevhodným doplňkem je konstrukce pod špendlení, vhodné líčení,
úprava účesu. Nutný materiál a model si každý soutěžící zajistí sám, (použité
pomůcky, pouze špendlíky, entlovací nůžky, žehlička).
Model bude předveden v pohybu na předváděcím molu.
Doba práce 3 hodiny (1 hodina vlastní líčení a účes, 2 hodiny špendlení).
Maximální počet za školu – 2 soutěžící.
DB

Dárkové balení – téma: „Svatební tématika“ balení kulaté krabice

Kategorie A

Veškerý potřebný balicí materiál obdrží soutěžící na místě. Krabici na balení ve tvaru
válce si soutěžící vyrobí a přiveze sám. Rozměry: průměr 30 cm, výška 10 cm,
materiál karton. Soutěžící si přiveze s sebou potřebné nářadí, prodlužovací šňůru na
tavnou pistoli. Realizace zabalení bude provedena na místě.
Doba práce 2 hodiny.
VT

Volné téma – „Děti dětem“

Kategorie A

Nová kategorie věnovaná pro děti (po skončení soutěže budou výrobky a kresby
předány nadacím pro děti) soutěžící musí počítat s výstavní plochou pro kresby či
výrobky 1 x 1 m2. Toto je volná disciplína a může to být kresba, kašírovaný model aj.
Práce budou přivezeny již hotové.
Důležité upozornění pro soutěžící!
Po skončení soutěže je nutné veškeré prostory uvést do původního stavu. Jedná se
o výkladní skříně a prostor pro úpravu stolu. Veškeré tapetování, natírání a lepení
se musí odstranit.

