
Listopad 2020 Inspiration to Paint Challenge Information 
 
Motywy listopadowe: 

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

2. ITP Boot Camp Powrót do podstaw - Przećwicz 50 wirów: Po prostu pokaż swoją 
praktykę. Postaraj się! 

3. Kręgi: Pomaluj dowolny wzór w dowolnym stylu, ale musi zawierać co najmniej trzy 
okręgi. Bądź kreatywny! 

4. Styl lat 90 .: Namaluj projekt inspirowany sztuką, muzyką, modą, trendami itp. 
Popularnymi w latach 90. Malowanie ciała jest dozwolone 

5. Wybór sponsora - „Monochromatyczny”: pomaluj projekt, używając tylko odcieni i odcieni 
jednego koloru. Posty informacyjne zostaną dodane do sekcji „Ogłoszenie” grupy. 

6. Styl pracy - Kids Animal: Animal design dla młodszych dzieci, 5-6 minutowy projekt 
typowy na urodziny lub festiwal. 

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

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

9. ITP Dare - Maluj z zamkniętymi oczami: każdy wzór, malowany z zamkniętymi lub 
zakrytymi oczami. Bez podglądania! Po prostu baw się dobrze! Udostępnij film w 
komentarzach lub grupie ITP Family, jeśli się odważysz. 

10. Zainspirowany Claude'em Monetem: namaluj projekt inspirowany życiem lub 
twórczością francuskiego artysty Claude'a Moneta. Odwiedź 
www.claudemonetgallery.org, aby uzyskać inspirację. Malowanie ciała jest dozwolone. 

11. Zaczyna się na literę „T”: namaluj projekt zawierający coś, co zaczyna się na literę T. 
Bądź kreatywny! 

12. Wybór sponsora - „Monochromatyczny”: pomaluj projekt, używając tylko odcieni i odcieni 
jednego koloru. Posty informacyjne zostaną dodane do sekcji „Ogłoszenie” grupy. 

13. Styl pracy - Zamaskowane dzieci: namaluj projekt przyjazny dzieciom, który można 
pomalować, gdy dziecko nosi maskę, 5-6 minutowy projekt typowy dla urodzin lub 
festiwalu. 

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

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

16. Według numerów: (lista na ten temat zostanie zamieszczona w sekcji ogłoszeń grup) 
Użyj ostatniej cyfry swojego listopadowego numeru ITP, aby znaleźć swój motyw na 
dany dzień na liście wysłanej. 

17. Beczka małp: namaluj wzór przedstawiający małpę, małpę lub inny naczelny inny niż 
człowiek. Bądź kreatywny. 

18. The Masked Singer: Namaluj projekt inspirowany jednym z szalonych kostiumów z 
programu telewizyjnego „The Masked Singer”. Farba do ciała jest dozwolona. 



19. Wybór sponsora - „Inspired by Dominique House”: namaluj swoją wersję projektu 
inspirowanego grafiką naszego sponsora. Posty informacyjne zostaną dodane do sekcji 
„Ogłoszenie” grupy. 

20. Styl pracy - Dla pań: namaluj projekt, który będzie przemawiał do nastolatki lub dorosłej 
kobiety, 5-6 minutowy projekt typowy dla urodzin lub festiwalu. 

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

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

23. Sztuka świata - Chiny: namaluj wzór inspirowany tradycyjną sztuką lub rzemiosłem ludu 
Chin. (malarstwo, rzeźba, ceramika, tkactwo, biżuteria itp.). Upewnij się, że Twój projekt 
jest pełen szacunku! 

24. 4 Szybkie projekty w stylu wakacji w pracy: Narysuj cztery szybkie projekty odpowiednie 
na nadchodzące święta. Każdy projekt powinien zająć maksymalnie 5 minut. Nie 
komplikuj! 

25. Zimowy motyl: Pomaluj wzór motyla w dowolnym stylu, w tym coś związanego z zimą. 
Bądź kreatywny. 

26. Wybór sponsora - „Bling and Glitter”: stwórz projekt, używając tylko blasku i brokatu. 
(Malowane klejnoty są w porządku). Posty informacyjne zostaną dodane do sekcji 
„Ogłoszenie” grupy. 

27. Styl pracy - For the Guys: namaluj projekt, który będzie atrakcyjny dla nastolatka lub 
dorosłego mężczyzny, 5-6 minutowy projekt typowy dla urodzin lub festiwalu. 

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

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

30. Cyberponiedziałek: namaluj projekt związany z komputerami lub robotyką. Bądź 
kreatywny. 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. 
 
6-11 listopada: Mini Konkurs tematyczny „Reflections”, sponsorowany przez Inspiration to Paint 
 
13-18 listopada: Mini Konkurs tematyczny „Samoa”, sponsorowany przez Fuss Nicholas 
 
20-25 listopada: Mini konkurs „Holiday Eye Design”, sponsorowany przez Ryana Rusha 
 
 



Informacje o listopadowych 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 jasnoróżowe okienko na drugiej stronie kalendarza! 
~ Koniecznie przeczytaj WSZYSTKIE szczegóły dotyczące dni tematycznych, aby niczego nie 
przegapić 
  
Ten miesiąc jest sponsorowany przez Dominique House i jej niesamowitą, błyszczącą nową 
firmę Sparkling Glitz Boutique. Odwiedź witrynę naszego sponsora pod adresem 
https://sparkling-glitz-boutique.myshopify.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Sparkling-Glitz-Boutique-110942364110682 
Zwycięzca miesiąca otrzyma świecący prezent od Sparkling Glitz Boutique 
  
~ 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. 
~~ 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 (podświetlone 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. 
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 listopadowy 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 
#SparklingGlitzBoutique (dla naszego listopadowego sponsora) 
#November2020Challenge 
 
 
 
 
 



 


