
Kwiecień 2020 Inspiracja do malowania informacji o wyzwaniu 
 
Motywy kwietniowe: 

1. Ulubiona książka dla dzieci: pomaluj projekt inspirowany ulubioną książką dla dzieci. 
Bądź kreatywny. 

2. Paint to Music: zainspirowany ulubioną piosenką lub utworem muzycznym. Bądź 
kreatywny. Malowanie ciała jest dozwolone. (Jeśli masz, możesz udostępnić link do 
utworu.) 

3. W stylu pracy - Mysz lub chomik: 5-6 minutowy projekt typowy na urodziny lub festiwal 
4. Maluj duży, maluj mały, maluj wszystko: wybierz własny motyw na dany dzień. 

Malowanie ciała jest dozwolone. 
5. Maluj duży, maluj mały, maluj wszystko: wybierz własny motyw na dany dzień. 

Malowanie ciała jest dozwolone. 
6. ITP Dare- Przeciwna ręka: pomaluj dowolny wzór, ale używaj swojej niedominującej ręki. 

Baw się dobrze. Po prostu staraj się jak najlepiej. Premia: Udostępnij film wideo w 
komentarzach lub w grupie ITP Family. 

7. Baby Animals: pomaluj wzór w dowolnym stylu, przedstawiając małe zwierzę. Bądź 
kreatywny. 

8. Narysuj zdjęcie dnia ptaka: spróbuj użyć prawdziwego ptaka jako inspiracji i narysuj lub 
pomaluj swoją wersję. Po prostu staraj się jak najlepiej. 

9. Wybór sponsora - „Przyjaźń wśród narodów”: pomaluj projekt reprezentujący temat. 
Dostępna okazja nagrody premiowej. Dodaj również swoje zdjęcie do albumu z 9 
kwietnia, aby wziąć udział w losowaniu nagród bonusowych! 

10. W stylu pracy - kurczak lub jajko: 5-6 minutowy projekt typowy dla urodzin lub festiwalu 
11. Maluj duży, maluj mały, maluj wszystko: wybierz własny motyw na dany dzień. 

Malowanie ciała jest dozwolone. 
12. Maluj duży, maluj mały, maluj wszystko: wybierz własny motyw na dany dzień. 

Malowanie ciała jest dozwolone. 
13. Wild Side: Namaluj projekt inspirowany dzikim zwierzęciem. Malowanie ciała jest 

dozwolone. 
14. Dzień Delfinów: bądź kreatywny! Stwórz projekt delfina w dowolnym stylu. 
15. Zainspirowany przez DaVinci: Namaluj projekt inspirowany artystą Leonardo DaVinci. 

Malowanie ciała jest dozwolone. 
16. Wybór sponsora - „Obróć monetę stroną pozytywną do góry”: pomaluj projekt 

reprezentujący temat. Dostępna okazja nagrody premiowej. Dodaj też swoje zdjęcie do 
albumu z 16 kwietnia, aby wziąć udział w losowaniu nagród bonusowych! 

17. W stylu pracy - Sea Monster lub Dragon: 5-6 minutowy projekt typowy dla urodzin lub 
festiwalu 

18. Maluj duży, maluj mały, maluj wszystko: wybierz własny motyw na dany dzień. 
Malowanie ciała jest dozwolone. 

19. Maluj duży, maluj mały, maluj wszystko: wybierz własny motyw na dany dzień. 
Malowanie ciała jest dozwolone. 

20. My Little Pony: Zainspirowany dowolną wersją postaci My Little Pony 



21. Łzy i wiry: pomaluj dowolny wzór zawierający łzy i wiry w swojej linii. Bądź kreatywny. 
22. Zainspirowany przez Williama Szekspira: Namaluj projekt inspirowany pismem lub 

postaciami Williama Szekspira. Malowanie ciała dozwolone. 
23. Wybór sponsora - „Wszyscy jesteśmy jednym”: pomaluj projekt reprezentujący temat. 

Dostępna okazja nagrody premiowej. Dodaj też swoje zdjęcie do albumu z 23 kwietnia, 
aby wziąć udział w losowaniu nagród bonusowych! 

24. W stylu pracy - Submarine lub Hot Air Balloon: 5-6 minutowy projekt typowy dla urodzin 
lub festiwalu 

25. Maluj duży, maluj mały, maluj wszystko: wybierz własny motyw na dany dzień. 
Malowanie ciała jest dozwolone. 

26. Maluj duży, maluj mały, maluj wszystko: wybierz własny motyw na dany dzień. 
Malowanie ciała jest dozwolone. 

27. ITP Dare- Dare to Share: Namaluj projekt, który uwielbiasz malować, i udostępnij go w 
grupie Inspiration to Paint ORAZ w innej grupie! 

28. Spring Garden: Zainspirowany lub wyposażony w coś, co można znaleźć w ogrodzie. 
Bądź kreatywny. Malowanie ciała jest dozwolone. 

29. Zainspirowany innym członkiem ITP: pomaluj swoją wersję projektu, który widziałeś, 
namalowany przez kogoś innego w grupie. Oznacz osobę, która Cię zainspirowała. 

30. Wybór sponsora - „Czym jest dla Ciebie uważność?”: Pomaluj projekt reprezentujący 
temat. Dostępna okazja nagrody premiowej. Dodaj również swoje zdjęcie do albumu z 
30 kwietnia, aby wziąć udział w losowaniu nagród bonusowych! 

 
 
Opcjonalne mini konkursy: Informacje o opcjonalnych konkursach dodatkowych zostaną 
opublikowane w grupach, więc uważaj na te (wyróżnione jasnożółtym). Większość konkursów 
będzie miała specjalny album, na którym możesz opublikować swoje wpisy. Udział w konkursie 
NIE jest wymagany, ale jest szansą na wygranie dodatkowych nagród. Po prostu zrelaksuj się i 
baw się z motywami konkursowymi. Pamiętaj, że nic nie tracisz, wchodząc. 
 
1-9 kwietnia: Mini Konkurs tematyczny „Farba dla świadomości”, sponsorowany przez 
Inspiration to Paint 
 
10-15 kwietnia: Mini Konkurs tematyczny „Paint a Rainbow”, sponsorowany przez Leanne 
Courtney i Fusion 
 
17-22 kwietnia: Mini Konkurs tematyczny „Zainspirowany Elodie Ternois”, sponsorowany przez 
Incendium Arts 
 
24-29 kwietnia: Mini Konkurs tematyczny „Boho Style” sponsorowany przez Annet van Niehoff 
 
 
 
 



Informacje o kwietniu 
~ Nowe hashtagi dla miesiąca, zaznacz różowe pole na 1. stronie kalendarza! 
~ Przeczytaj WSZYSTKIE szczegóły dotyczące dni tematycznych, aby czegoś nie przegapić 😉 
W tym miesiącu sponsorowany jest 2. doroczny szczyt online dla malarzy twarzy, organizowany 
przez naszą rodzinę ITP, Olgę Murasev. Bądź na bieżąco z ogłoszeniami o nadchodzącym 
wydarzeniu przez cały miesiąc !! Odwiedź naszą międzynarodową szkołę malowania twarzy 
naszego sponsora pod adresem www.facebodyart.com 
Daj też jej stronom społecznościowym trochę miłości! 
Facebook: https://www.facebook.com/InternationalFacePaintingSchool/ 
Instagram: www.instagram.com/olgamurasev 
Zwycięzca otrzyma bilet all-access na drugi szczyt online, który obejmuje 3-dniowe wydarzenie 
na żywo i dodatkowe 3 miesiące dostępu do oglądania powtórek (wartość 99,95 €, co równa się 
112 $). A także zestaw podarunkowy od Olgi o wartości 100 €, wysłany do twojego domu. 
(Uwaga! Dostawa może być opóźniona z powodu obecnej sytuacji na świecie). 
~ Czwartki to tematy wyboru sponsora (wyróżnione kolorem niebieskim) z możliwościami 
NAGRODY BONUSOWEJ. Posty informacyjne będą zawierały więcej szczegółów na temat tych 
specjalnych tematów wybranych przez naszego wspaniałego sponsora. Dodaj swoje zdjęcia do 
albumu w czwartki, aby wziąć udział w losowaniu nagród losowych! Zwycięzcy bonusowi 
otrzymają bilet na szczyt online na żywo, każdy o wartości 59,95 €. 
~~ Malowanie ciała jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest to określone w kalendarzu, dotyczy to 
również pleców i farb do brzucha! Modele Body Paint powinny mieć ukończone 18 lat! 
~ W DOWOLNYM dniu tematycznym staraj się, aby temat był odpowiedni dla ogółu odbiorców. 
Pamiętaj, że w grupie mamy członków w każdym wieku i pochodzeniu. Ponadto staraj się 
unikać kontrowersyjnych wypowiedzi i komentarzy podczas publikowania w grupie. Jeśli masz 
jakieś problemy, powiedz zespołowi administracyjnemu i ufaj, że poradzimy sobie z tym. 
~ Informacje o opcjonalnych dodatkowych konkursach zostaną opublikowane w grupach, więc 
uważaj na te (podświetlone na jasnożółto). Większość konkursów będzie miała specjalny 
album, na którym możesz opublikować swoje wpisy. Udział w konkursie NIE jest wymagany, ale 
jest szansą na wygranie dodatkowych nagród. Po prostu zrelaksuj się i baw się z motywami 
konkursowymi. Pamiętaj, że nic nie tracisz, wchodząc. 
Wszelkie pytania dotyczące wyzwania można zadawać w grupie Inspiration to Paint Family lub 
zespołowi administracyjnemu. 
Często sprawdzaj w sekcji „Ogłoszenia” w ciągu miesiąca posty informacyjne, informacje o 
sponsorach i szczegóły konkursu. Album informacyjny ITP na miesiąc zostanie tam przypięty w 
głównej grupie. 
Codzienne wpisy są publikowane w sekcji „Dyskusja” w grupie Główne inspiracje do malowania 
tutaj: www.facebook.com/groups/Inspirationtopaintbyabby 
Pytania, dodatkowe zdjęcia lub filmy oraz inne posty niezwiązane z wyzwaniami należy dodać w 
grupie Inspiration to Paint Family tutaj: www.facebook.com/groups/InspirationtoPaintFamily/ 
Pamiętajcie, aby BYĆ ŁATWYMI dla innych i dla siebie !!! Odłożenie własnej pracy wpływa 
również na innych, którzy są zainspirowani tobą! Nie musisz przepraszać za „zły” projekt ani 
szukać błędów… szukaj pozytywnych rzeczy lub lekcji, których się nauczyłeś. 🙂 ❤ 



Chodzi o to, aby grupa INSPIRE ćwiczyła i malowała tak często, jak to możliwe! Więc jeśli 
przegapisz dzień (dwa lub pięć…), kontynuuj malowanie i publikowanie, tak często, jak to 
możliwe przez miesiąc! 
Twoje hashtagi na miesiąc powinny być dołączane do każdego codziennego postu. Pomocne 
jest zapisywanie ich w „notatce” na telefonie lub komputerze, dzięki czemu można je łatwo 
kopiować i wklejać do postu każdego dnia. 
 
W tym miesiącu oficjalnymi hashtagami są: 
# (Twoje imię i numer uczestnictwa w kwietniu) BEZ spacji. Na przykład mój to #Marie9 Uwaga: 
Znajdź swój numer uczestnictwa w wiadomości na Facebooku, którą wysłałeś podczas 
rejestracji. 
# (Twoje miasto rodzinne lub obszar i FacePainter) BEZ spacji. Przykład: #ChicagoFacePainter 
#INTFPSSummit (dla naszego kwietniowego sponsora) 
#April2020Challenge 
 
 


