
Wrzesień 2020 Inspiration to Paint Challenge Information 
 
Motywy wrześniowe: 

1. Tiny !: Namaluj wzór przedstawiający coś większego niż pchła, ale mniejszego niż twoja 
dłoń. 

2. Zaczyna się na literę „D”: namaluj projekt zawierający coś, co zaczyna się na literę D. 
Bądź kreatywny. 

3. Wybór sponsora - „Zaktualizuj mnie”: namaluj projekt przedstawiający dla Ciebie 
najlepszą lub najgorszą rzecz w pandemii. Posty informacyjne zostaną dodane do sekcji 
„Ogłoszenie” grupy. 

4. Styl pracy - królewskość: 5-6 minutowy projekt typowy na urodziny lub festiwal. 
5. Maluj duże, maluj małe, maluj wszystko: wybierz własny motyw dnia. Malowanie ciała 

jest dozwolone. 
6. Maluj duże, maluj małe, maluj wszystko: wybierz własny motyw dnia. Malowanie ciała 

jest dozwolone. 
7. Wymyśl własne wakacje: namaluj projekt, aby uczcić święto, które Twoim zdaniem 

powinno istnieć. Bądź kreatywny. 
8. Styl lat 70 .: Namaluj projekt inspirowany sztuką, muzyką, modą, trendami itp. 

Popularnymi w latach 70. Malowanie ciała jest dozwolone. 
9. Szyte lub szyte: pomaluj wzór przedstawiający coś zszytego lub zszytego razem. Bądź 

kreatywny. Malowanie ciała jest dozwolone. 
10. Wybór sponsora - „Dzień wymiany pomysłów”: Połącz siły z innym członkiem ITP, aby 

wymienić się pomysłami na temat malowania. Posty informacyjne zostaną dodane do 
sekcji „Ogłoszenie” grupy 

11. Styl pracy - ulubiony sport: 5-6 minutowy projekt typowy dla urodzin lub festiwalu. 
12. Maluj duże, maluj małe, maluj wszystko: wybierz własny motyw dnia. Malowanie ciała 

jest dozwolone. 
13. Maluj duże, maluj małe, maluj wszystko: wybierz własny motyw dnia. Malowanie ciała 

jest dozwolone. 
14. Sezonowe kwiaty: Pomaluj wzór z popularnymi kwiatami sezonu, w dowolnym stylu. 

Malowanie ciała jest dozwolone. 
15. Ulubiony przedmiot szkolny: namaluj projekt przedstawiający Twój ulubiony przedmiot w 

szkole. Bądź kreatywny. 
16. Styl Zentangle: Pomaluj projekt w dowolnym motywie, zainspirowany wzorami 

rysunkowymi Zentangle. Poszukaj w Google „Zentangle Art”, aby znaleźć inspirację. 
Bądź kreatywny. 

17. Wybór sponsora - „TY jesteś superbohaterem w swoim biznesie!”: Namaluj projekt, aby 
pokazać swoje supermoce. Posty informacyjne zostaną dodane do sekcji „Ogłoszenie” 
grupy 

18. Styl pracy - ulubione zwierzę: 5-6 minutowy projekt typowy na urodziny lub festiwal. 
19. Maluj duże, maluj małe, maluj wszystko: wybierz własny motyw dnia. Malowanie ciała 

jest dozwolone. 



20. Maluj duże, maluj małe, maluj wszystko: wybierz własny motyw dnia. Malowanie ciała 
jest dozwolone. 

21. Pomarańczowo-czerwony: Pomaluj projekt w odcieniach czerwieni i pomarańczy. Można 
również użyć niewielkich ilości czerni i bieli. 

22. Dzień Hobbita! Zainspirowany Tolkienem: namaluj projekt inspirowany światami fantasy i 
postaciami autora J.R.R. Tolkien. Malowanie ciała jest dozwolone. 

23. At the Pumpkin Patch: namaluj wzór przedstawiający coś, co można znaleźć na 
dyniowej łatce. 

24. Wybór sponsora - „Cherries Jubilee Day - Business Pivot”: Narysuj projekt 
przedstawiający, jak zmieniłeś kierunki swojej firmy w tym roku. Posty informacyjne 
zostaną dodane do sekcji „Ogłoszenie” grupy 

25. Styl pracy - inspirowany komiksem: 5-6 minutowy projekt typowy na urodziny lub 
festiwal. 

26. Maluj duże, maluj małe, maluj wszystko: wybierz własny motyw dnia. Malowanie ciała 
jest dozwolone. 

27. Maluj duże, maluj małe, maluj wszystko: wybierz własny motyw dnia. Malowanie ciała 
jest dozwolone. 

28. ITP Dare - 2 Minute Dinosaur: Spróbuj namalować szybki projekt dinozaura w dwie 
minuty lub krócej. Nie stresuj się! Po prostu baw się dobrze. 

29. Sztuka świata - rdzenni Amerykanie: namaluj projekt inspirowany tradycyjną sztuką lub 
rzemiosłem rdzennych Amerykanów. (malarstwo, rzeźba, ceramika, tkactwo, biżuteria 
itp.). Upewnij się, że Twój projekt jest pełen szacunku! 

30. Gigantyczny !: Pomaluj projekt przedstawiający coś, co jest większe niż przeciętny 
człowiek. Bądź kreatywny. 

 
 
Opcjonalne mini konkursy: informacje o opcjonalnych dodatkowych konkursach zostaną 
opublikowane w sekcji ogłoszeń grup, więc uważaj na te (zaznaczone na jasnożółty kolor). 
Większość konkursów będzie miała specjalny album do umieszczania Twoich zgłoszeń. Udział 
w konkursie NIE jest wymagany, ale jest szansą na wygranie dodatkowych nagród. Po prostu 
zrelaksuj się i baw się z tematami konkursu. Pamiętaj, nie tracisz nic wchodząc. 
 
4–9 września: mini konkurs „It’s a Mystery” sponsorowany przez Inspiration to Paint 
 
11-16 września: Mini Konkurs „Kwiatowy Dekolt”, sponsorowany przez Teri Enahoro 
 
18-23 września: Mini konkurs tematyczny „Halloween Cats”, sponsorowany przez Annet van 
Niehoff 
 
25-30 września: Mini konkurs tematyczny „In the Shadows”, sponsorowany przez Marie 
Sulcoski 
 
 



 
Informacje o wrześniowych wyzwaniach 
Często w ciągu miesiąca sprawdzaj sekcję „Ogłoszenia” grupy, aby uzyskać informacje 
o wyzwaniach, informacje o sponsorach i szczegóły konkursu. Album informacyjny ITP 
na miesiąc zostanie przypięty do głównej grupy. 
Zdjęcia Twojego Daily Entry powinny być opublikowane w sekcji „Dyskusja” w grupie 
„Główne inspiracje do malowania” tutaj: 
www.facebook.com/groups/Inspirationtopaintbyabby 
Pytania, dodatkowe zdjęcia lub filmy i inne posty niezwiązane z wyzwaniami należy 
dodawać w grupie Inspiration to Paint Family tutaj: 
www.facebook.com/groups/InspirationtoPaintFamily/ 
~ Nowe hashtagi na miesiąc, zaznacz pomarańczowe pole na drugiej stronie 
kalendarza! 
~ Koniecznie przeczytaj WSZYSTKIE szczegóły dotyczące dni tematycznych, aby 
niczego nie przegapić 
  
Ten miesiąc jest sponsorowany przez The Driver’s Seat, program Accelerate Your 
Success, prowadzony przez członka rodziny ITP, Diane Hook Spadola! Odwiedź 
witrynę naszego sponsora pod adresem www.accelerate.mykajabi.com 
Więcej informacji na temat programu Driver’s Seat można znaleźć pod adresem: 
https://www.accelerateyoursuccessprogram.com/drivers-seat 
Facebook: https://www.facebook.com/AYSprogram/ 
Zapraszamy również do dołączenia do DARMOWEJ grupy online Diane w celu 
uzyskania pomocy marketingowej na Facebooku: 
www.facebook.com/groups/accelerateyoursuccess/ 
  
~ Czwartki to motywy z programu Sponsor’s Choice (podświetlone na niebiesko). Posty 
informacyjne w sekcji OGŁOSZENIA grupy będą zawierały więcej szczegółów na temat 
tych specjalnych tematów wybranych przez naszego wspaniałego sponsora. Nie 
zapomnij oglądać przez cały miesiąc filmów Diane i występów na żywo na Facebooku w 
grupie Inspiration to Paint Family, aby poznać BONUSOWE wyzwania biznesowe z 
możliwością nagród! 
~~ Malowanie ciała jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest to określone w kalendarzu, 
dotyczy to malowania pleców i brzucha! Modele Body Paint powinny mieć ukończone 
18 lat! 
~ W KAŻDYM dniu tematycznym postaraj się, aby temat był odpowiedni dla ogółu 
odbiorców. Pamiętaj, że w grupie są członkowie w różnym wieku i różnym pochodzeniu. 
Staraj się również unikać kontrowersyjnych wypowiedzi i komentarzy podczas 
publikowania postów w grupie. Prosimy o wprowadzenie polityki NO POLITICS w 



postach i komentarzach. Jeśli masz jakiekolwiek problemy, nie angażuj się w post, po 
prostu zgłoś post lub komentarz i / lub poinformuj zespół administracyjny i ufaj, że sobie 
z tym poradzimy. 
~ Informacje o opcjonalnych konkursach dodatkowych zostaną opublikowane w 
grupach w sekcji OGŁOSZENIA, więc uważaj na te (zaznaczone na jasnożółty kolor). 
Większość konkursów będzie miała specjalny album do umieszczania Twoich zgłoszeń. 
Udział w konkursie NIE jest wymagany, ale jest szansą na wygranie dodatkowych 
nagród. Po prostu zrelaksuj się i baw się z tematami konkursu. Pamiętaj, nie tracisz nic 
wchodząc. 
Wszelkie pytania dotyczące wyzwania zadawaj w grupie Inspiration to Paint Family lub 
zadaj swojemu zespołowi administracyjnemu. 
Pamiętaj, aby być życzliwym dla innych i dla SIEBIE !!! Odkładanie własnej pracy 
wpływa również na innych, którzy są przez Ciebie inspirowani! Nie musisz przepraszać 
za „zły” projekt lub szukać błędów… zamiast tego szukaj pozytywnych rzeczy lub lekcji, 
których się nauczyłeś. 
Celem grupy jest ZAINSPIROWANIE Cię, abyś ćwiczył i malował tak często, jak to 
możliwe! Więc jeśli przegapisz dzień (lub dwa, lub pięć…), kontynuuj malowanie i 
publikowanie tak często, jak to możliwe w ciągu miesiąca! 
Twoje hashtagi na miesiąc powinny być umieszczane w każdym codziennym poście. 
Warto zapisać je w „notatce” w telefonie lub na komputerze, aby można było je łatwo 
skopiować i wkleić do posta każdego dnia. 
W tym miesiącu oficjalne hashtagi to: 
# (Twoje imię i wrześniowy numer uczestnictwa) BEZ spacji. Na przykład mój to 
#Marie9 Uwaga: Znajdź swój numer uczestnictwa w wiadomości na Facebooku, którą 
otrzymałeś podczas rejestracji. 
# (Twoje miasto lub obszar i FacePainter) BEZ spacji. Przykład: #ChicagoFacePainter 
#TheDriversSeat (dla naszego wrześniowego sponsora) 
#September2020Challenge 
 
 



 


