
Październik 2020 Inspiracja do malowania Challenge Information 
 
Motywy październikowe: 

1. Gdybym był zwierzęciem ...: Namaluj wzór w dowolnym stylu, który pokaże nam CIEBIE, 
jeśli byłeś w postaci zwierzęcia. Powiedz nam, dlaczego go wybrałeś. Bądź kreatywny. 

2. W stylu pracy - słodkie Halloween: nic strasznego ... słodkie projekty Halloween 
odpowiednie dla małych dzieci. 5-6 minutowy projekt typowy na urodziny lub festiwal. 

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

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

5. ITP Dare - 2 Minute Zombie: Spróbuj namalować szybki projekt zombie w dwie minuty 
lub krócej. Nie stresuj się! Po prostu baw się dobrze. Bonus: Udostępnij wideo. 

6. Zainspirowany The Beatles: namaluj projekt inspirowany muzyką, stylem lub życiem 
członków angielskiego zespołu rockowego „The Beatles”. Malowanie ciała jest 
dozwolone. 

7. Wybór sponsora - „Coś, co sprawia, że się uśmiechasz”: namaluj projekt, który sprawi, 
że się uśmiechniesz i powiedz nam, dlaczego. Posty informacyjne zostaną dodane do 
sekcji „Ogłoszenie” grupy. Pamiętaj, aby dodać również swoje zdjęcie do ALBUMU z 7 
października, aby mieć szansę na nagrodę bonusową od naszego sponsora. 

8. Glitter Witch: Pomaluj wzór w dowolnym stylu, który zawiera wiedźmę i brokat lub bling. 
Bądź kreatywny. 

9. Styl pracy - cydr jabłkowy lub przyprawa dyniowa: 5-6 minutowy projekt typowy na 
urodziny lub festiwal. 

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

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

12. Zęby: Pomaluj wzór w dowolnym stylu z uzębieniem! Bądź kreatywny. 
13. Styl lat 80 .: Namaluj wzór inspirowany sztuką, muzyką, modą, trendami itp. Popularnymi 

w latach 80. Malowanie ciała jest dozwolone 
14. Wybór sponsora - „Inspired by the Smile Creators Family”: namaluj projekt inspirowany 

przez jednego z artystów Smile Creators. Odwiedź www.smile-creators / family, aby 
znaleźć inspirację. Posty informacyjne zostaną dodane do sekcji „Ogłoszenie” grupy. 
Pamiętaj, aby dodać również swoje zdjęcie do ALBUMU z 14 października, aby mieć 
szansę na nagrodę bonusową od naszego sponsora. 

15. Eksperyment naukowy poszedł nie tak…: Narysuj projekt przedstawiający wyniki 
pomieszanego eksperymentu naukowego. Bądź kreatywny. 

16. Styl pracy - wiewiórka lub wiewiórka: 5-6 minutowy projekt typowy na urodziny lub 
festiwal. 

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



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

19. Żywioły - ziemia, powietrze, ogień i woda: namaluj projekt zawierający co najmniej jeden 
element ziemi, powietrza, ognia i wody. Bądź kreatywny. 

20. Wampiry !: Pomaluj wzór przedstawiający wampira w dowolnym stylu. Może być 
przerażające lub urocze. Malowanie ciała jest dozwolone. 

21. Wybór sponsora - „Opcje filtrów twórców uśmiechu”: Witryna twórców uśmiechu zawiera 
wiele filtrów do przeszukiwalnej bazy danych. Namaluj projekt, używając co najmniej 3 
opcji filtrowania ze strony internetowej. Posty informacyjne zostaną dodane do sekcji 
„Ogłoszenie” grupy. Pamiętaj, aby dodać również swoje zdjęcie do ALBUMU z 21 
października, aby mieć szansę na nagrodę bonusową od naszego sponsora. 

22. To była ciemna i burzowa noc…: Pomaluj wzór w dowolnym stylu, który pokaże, co 
wydarzyło się w ciemną i burzową noc. Bądź kreatywny. 

23. Styl pracy - Wilkołak lub Frankenstein: 5-6 minutowy projekt typowy na urodziny lub 
festiwal. 

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

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

26. Nie twoja przeciętna czaszka: Pomaluj wzór czaszki inny niż zwykła czaszka. Jeśli 
chcesz, to nadal może być proste. Po prostu spróbuj czegoś nowego. 

27. Sztuka świata - Indie: namaluj projekt inspirowany tradycyjną sztuką lub rzemiosłem 
mieszkańców Indii. (malarstwo, rzeźba, ceramika, tkactwo, biżuteria itp.). Upewnij się, że 
Twój projekt jest pełen szacunku! 

28. Wybór sponsora - „Ulubiony projekt w miejscu pracy”: namaluj swój ulubiony projekt w 
stylu pracy i powiedz nam, dlaczego jest Twoim ulubionym. Posty informacyjne zostaną 
dodane do sekcji „Ogłoszenie” grupy. Pamiętaj, aby dodać również swoje zdjęcie do 
ALBUMU z 28 października, aby mieć szansę na nagrodę bonusową od naszego 
sponsora. 

29. Spróbuj ponownie !: przemaluj projekt namalowany na początku tego miesiąca. Zmień 
co najmniej dwie rzeczy! Jeśli to możliwe, opublikuj oba projekty jako kolaż. 

30. Styl pracy - latarnia z dyni lub strach na wróble: 5-6 minutowy projekt typowy na urodziny 
lub festiwal. 

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

 
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 tematami konkursu. Pamiętaj, że wchodząc, nic nie tracisz. 
 



1-6 października: Mini konkurs tematyczny „Haunted Mansion” sponsorowany przez Inspiration 
to Paint 
 
8-13 października: Mini Konkurs tematyczny „Glamoween” sponsorowany przez Dominique 
House 
 
15-20 października: Mini konkurs tematyczny „Świadomość raka piersi”, sponsorowany przez 
Topaz Stencils 
 
22-27 października: Mini Konkurs „Sugar Skull”, sponsorowany przez Aracely Valdez 
 
 
 
 
 
Informacje o październikowym wyzwaniu 
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. 
Ponieważ październik to czas na wszystkie rzeczy związane z Halloween, istnieje kilka 
codziennych tematów, które mogą tworzyć bardziej przerażające / krwawe / 
przerażające projekty. 
Rozumiemy, że niektórzy z was mogą mieć religijne lub inne zastrzeżenia co do 
malowania tego typu projektów! Jeśli tak, możesz dostosować te dni tematyczne do 
czegoś związanego z „jesienią / jesienią” lub łagodniejszej wersji tematu, z którą 
czujesz się komfortowo. Ponadto, jeśli widok tego typu postów w grupie jest dla Ciebie 
wyzwalaczem, możesz przesłać wpisy dotyczące codziennej pracy bezpośrednio do 
administratora w te dni. 
Dla naszych Artystów, którzy KOCHAJĄ tworzyć super przerażające projekty, aby 
pomóc tym, którzy są wyzwalani przez te obrazy, jeśli dzielisz projekt swojego 
codziennego wpisu, który jest wyjątkowo przerażający lub zawiera gore, spróbuj 
opublikować tylko swój TEKST w grupie ścianie i dołącz zdjęcie w KOMENTARZE. 
Pomoże to powstrzymać przerażające zdjęcia przed pojawieniem się w kanałach 
wiadomości osób, które śledzą grupę. 
Prosimy tylko, aby niezależnie od osobistych poglądów na temat różnych rodzajów 
makijażu wykonywanych o tej porze roku, wszyscy szanowali wysiłek i technikę 
Artystów oraz wykonywaną przez nich pracę. Uwielbiamy atmosferę szacunku, którą 
mamy w naszej rodzinie ITP! 



Zdjęcia Twojego codziennego wpisu powinny być opublikowane w sekcji „Dyskusja” w 
grupie Głównej inspiracji 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 niebieskie pole na pierwszej stronie kalendarza! 
~ Koniecznie przeczytaj WSZYSTKIE szczegóły dotyczące dni tematycznych, aby 
niczego nie przegapić 
Ten miesiąc jest sponsorowany przez The Smile Creators, internetowe źródło 
samouczków w stylu „on the job” i instrukcji dla malarzy twarzy! Odwiedź witrynę 
naszego sponsora pod adresem www.smile-creators.com 
Facebook: Facebook.com/Smile-Creators-The-face-painting-platform 
Instagram: @smilecreators_facepainting 
Zwycięzca miesiąca otrzyma roczną subskrypcję platformy Smile Creators (wartość 
175,00 EUR) 
~ Środy to motywy programu Sponsor’s Choice (zaznaczone na niebiesko). Posty 
informacyjne w sekcji OGŁOSZENIA grupy będą zawierały więcej szczegółów na temat 
tych specjalnych tematów wybranych przez naszego wspaniałego sponsora. Pamiętaj, 
aby w czwartki dodawać swoje zdjęcia do ALBUMU, aby wziąć udział w losowaniu 
losowych nagród bonusowych! Zwycięzcy nagród bonusowych otrzymają miesięczną 
subskrypcję platformy (wartość 17,99 €) 
~~ 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 prac. 
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 październikowy 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 
#SmileCreatorsFacePainting (dla naszego październikowego sponsora) 
#October2020Challenge 
 
 
 
 



 


