
Lipiec 2020 Inspiracja do malowania informacji o wyzwaniu 
 
Tematy lipcowe: 

1. Dzień Kanady: pomaluj projekt inspirowany dziedzictwem, historią, zabytkami, ludźmi, 
dziką przyrodą itp. Kanady. Bądź kreatywny 

2. Zaczyna się na literę „J” - pomaluj wszystko, co zaczyna się na literę J. Bądź kreatywny 
3. W stylu pracy - Gwiazdy lub serca: 5-6 minutowy projekt typowy dla urodzin lub festiwalu 
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 - największe wyzwanie dla księżniczek pędzla: pomaluj projekt księżniczki 

TYLKO swoim największym pędzlem! Baw się dobrze. Być głupim! 
7. Styl lat 50 .: Pomaluj projekt inspirowany sztuką, muzyką, modą, trendami itp. 

Popularnymi w latach 50. XX wieku. Malowanie ciała jest dozwolone. 
8. Wzory ramion w stylu superbohatera w pracy: pomaluj wzór ramienia o tematyce 

superbohatera, idealny do pracy na imprezie lub festiwalu! W stylu pracy, 5-6 minutowy 
projekt. 

9. Wybór sponsora - „Statua wolności”: pomaluj projekt inspirowany Statuą wolności. 
Dołącz swój czerwony, biały i niebieski brokat, jeśli go masz. Dostępna okazja nagrody 
premiowej. Pamiętaj również, aby dodać swoje zdjęcie do albumu z 9 lipca, aby zgłosić 
się do nagrody bonusowej wybranej przez naszego sponsora. 

10. W stylu pracy - Lalka lub Miś: 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. Nie przeciętny motyl: pomaluj wzór motyla w inny sposób niż normalny wzór motyla. 

Może być prosty lub skomplikowany. 
14. Inspirowany przez Gustava Klimta: pomaluj projekt inspirowany życiem, dziełem sztuki 

lub stylem austriackiego artysty Gustava Klimta. Odwiedź www.klimtgallery.org, aby 
zobaczyć pełną galerię jego dzieł. 

15. Dzień uznania krowy: pomaluj projekt przedstawiający lub inspirowany krową. Bądź 
kreatywny. 

16. Wybór sponsora - „Hołd dla Twojej ulubionej organizacji charytatywnej”: pomaluj projekt 
zainspirowany lub podnieś świadomość swojej ulubionej organizacji charytatywnej. 
Dołącz brokat, jeśli go masz. Dostępna okazja nagrody premiowej. Pamiętaj również, 
aby dodać swoje zdjęcie do albumu z 16 lipca, aby zgłosić się do nagrody bonusowej 
wybranej przez naszego sponsora. 

17. W stylu pracy - filtr Emoji lub Snapchat: 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. By the Light of the Moon: Namaluj projekt inspirowany Księżycem lub go 
przedstawiający. Bądź kreatywny. 

21. „Animal Crossing”: Zainspirowany postaciami z popularnej serii gier wideo. Inspiracje dla 
Google „Animal Crossing bohaterów”. 

22. Mix & Mashup: Skorzystaj z listy pomysłów, które opublikujemy, aby stworzyć swój 
pomieszany projekt mashup. Lista motywów mashupu zostanie dodana do sekcji 
„ogłoszenia” grupy. 

23. Wybór sponsora - „Ulubiony cel wakacji”: pomaluj projekt inspirowany ulubionym 
miejscem na wakacje. Dołącz brokat, jeśli go masz. Dostępna okazja nagrody 
premiowej. Pamiętaj również, aby dodać swoje zdjęcie do albumu z 23 lipca, aby zgłosić 
się do nagrody bonusowej wybranej przez naszego sponsora. 

24. W stylu pracy - samoloty lub łodzie: 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. Różowy i czarny: Stwórz projekt, używając tylko odcieni różu i czerni. Żadnych innych 
kolorów! Dowolny motyw, dowolny styl. 

28. „Oko” Do zobaczenia!: Pomaluj wzór dowolnego rodzaju oka lub użyj oka modelu jako 
części swojego projektu. Bądź kreatywny. 

29. Międzynarodowy Dzień Tygrysa: Stwórz projekt inspirowany tygrysem, aby świętować 
lub uświadomić. Malowanie ciała jest dozwolone. 

30. Wybór sponsora - „Unikalne wzory UV Glow”: pomaluj projekt przy użyciu kolorów UV / 
Neon (lub jasnych kolorów, jeśli nie używasz farb UV). Dołącz swój brokat UV, jeśli go 
masz. Dostępna okazja nagrody premiowej. Pamiętaj również, aby dodać swoje zdjęcie 
do albumu z 30 lipca, aby zgłosić się do nagrody bonusowej wybranej przez naszego 
sponsora. 

31. Spróbuj ponownie: wybierz projekt namalowany w tym miesiącu i odmaluj go za pomocą 
zmian lub ulepszeń. (Mogą to być dowolne zmiany, które chcesz wprowadzić ...) Nie 
stresuj się, po prostu daj z siebie wszystko. 

 
 
Opcjonalne mini konkursy: Informacje na temat opcjonalnych konkursów dodatkowych zostaną 
opublikowane w sekcji ogłoszeń grup, więc uważaj na te (podświetlone na jasnożółto). 
Większość konkursów będzie miała specjalny album, w 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. 
3-8 lipca: Mini Konkurs tematyczny „Inspirowany ...”, sponsorowany przez Facepaint Mentors 
10-15 lipca: Mini Konkurs tematyczny „Smocza Jama”, sponsorowany przez Inspiration to Paint 



17-22 lipca: Mini konkurs „Boho Floral Eye Designs”, sponsorowany przez Andreę Nicole Moje 
24-29 lipca: Mini Konkurs tematyczny „Maskonury lub pingwiny”, sponsorowany przez Topaz 
Stencil 
Informacje o lipcowym konkursie 
Często sprawdzaj w sekcji „Ogłoszenia” grupy w ciągu miesiąca posty informacyjne, informacje 
o sponsorach i szczegóły konkursu. Album informacyjny ITP na miesiąc zostanie tam przypięty 
w głównej grupie. 
 
Zdjęcia z codziennego wpisu należy opublikować 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/ 
 
~ Nowe hashtagi dla miesiąca, zaznacz różowe pole na 1. stronie kalendarza! 
 
~ Przeczytaj WSZYSTKIE szczegóły dotyczące dni tematycznych, aby czegoś nie przegapić 😉 
 
 
Ten miesiąc jest sponsorowany przez Jacqueline Rivera Howe, z VIVID Glitter! Odwiedź stronę 
naszego sponsora pod adresem www.vividglitter.com 
 
Daj też trochę miłości do stron mediów społecznościowych VIVID Glitter! 
 
Facebook: www.facebook.com/vividglitterproducts 
 
Instagram: www.instagram.com/vividglitterproducts 
 
Zapraszamy również do dołączenia do grupy Glittery Face & Body Creations na Facebooku w 
celu uzyskania świetnej zabawy, jam na żywo i nie tylko: 
www.facebook.com/groups/VividGlitter/ 
 
~ Czwartki, rozpoczynające się 9 lipca, to tematy wyboru sponsora (zaznaczone na niebiesko) z 
możliwościami BONUS PRIZE. Informacje w postach w sekcji OGŁOSZENIE grupy będą 
zawierały więcej szczegółów na temat tych specjalnych tematów wybranych przez naszego 
wspaniałego sponsora. Pamiętaj, aby dodać swoje zdjęcia do albumu w czwartki, aby wziąć 
udział w konkursie o nagrodę bonusową! Zwycięzcy nagrody bonusowej zostaną wybrani przez 
naszego lipcowego sponsora i otrzymają niespodziewany prezent od VIVID Glitter! 
 
~~ Malowanie ciała jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest to określone w kalendarzu, dotyczy to 
pleców i farb do brzucha! Modele Body Paint powinny mieć ukończone 18 lat! 
 



~ W DOWOLNYM dniu tematycznym postaraj 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. 
Prosimy o politykę BEZ POLITYKI w postach i komentarzach. Jeśli masz jakiekolwiek problemy, 
nie angażuj się w post, po prostu zgłoś post lub komentarz i / lub powiedz zespołowi 
administracyjnemu, i ufaj, że sobie z tym poradzimy. 
 
~ Informacje na temat opcjonalnych dodatkowych konkursów zostaną opublikowane w grupach 
w sekcji OGŁOSZENIE, więc uważaj na te (wyróżnione jasnożółtym). Większość konkursów 
będzie miała specjalny album, w 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 dobrze z motywami konkursowymi. Pamiętaj, że nic nie tracisz, wchodząc. 
 
Wszelkie pytania dotyczące wyzwania można zadawać w grupie Inspiration to Paint Family lub 
zespołowi administracyjnemu. 
 
Pamiętajcie, aby być DOBRE 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 lipcu) 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 
 
#VIVIDGlitter (dla naszego lipcowego sponsora) 
 
#July2020Challenge 
 



 


