
Grudzień 2020 Inspiration to Paint Challenge Information

Motywy grudniowe:
1. Czerwony lub zielony: pomaluj projekt w odcieniach czerwieni lub zieleni. Dowolny

motyw, dowolny styl.
2. Zaczyna się na literę „I”: namaluj projekt zawierający coś, co zaczyna się na literę I.

Bądź kreatywny!
3. Marvelous Mittens: Pomaluj wzór przedstawiający rękawiczkę lub rękawiczkę. Bądź

kreatywny!
4. Styl pracy - Anioł lub gwiazdy: 5-6 minutowy projekt typowy dla urodzin lub festiwalu.
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. Arctic Animals: Pomaluj wzór przedstawiający zimowe zwierzę w dowolnym stylu. Bądź

kreatywny.
8. Kartki świąteczne w stylu vintage: Pomaluj projekt inspirowany stylem kartek

świątecznych z przeszłości. Malowanie ciała jest dozwolone.
9. Temat ITP Family - „Grudniowe wakacje na całym świecie”: namaluj wzór

przedstawiający grudniowe tradycje świąteczne z Twojego kraju lub kultury. Posty
informacyjne zostaną dodane do sekcji „Ogłoszenie” grupy

10. Deck the Decolletage: Pomaluj wakacyjny projekt dekoltu / górnej części klatki
piersiowej. Bądź kreatywny.

11. Styl pracy - mięta lub piernik: 5-6 minutowy projekt typowy na urodziny lub festiwal.
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. Zieleń sezonowa: Pomaluj wzór z popularną zielenią sezonu, w dowolnym stylu.

Malowanie ciała jest dozwolone.
15. Świąteczne śpiewanie: namaluj wzór przedstawiający ulubioną świąteczną lub

sezonową piosenkę. Bądź kreatywny.
16. Temat ITP Family - „Zabawki dziecięce z roku urodzenia”: namaluj wzór przedstawiający

popularną zabawkę z Twojego roku urodzenia. Posty informacyjne zostaną dodane do
sekcji „Ogłoszenie” grupy

17. Silly Socks: Pomaluj wzór przedstawiający pończochę lub skarpetki. Bądź kreatywny.
18. Styl pracy - elfy lub gnomy: 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. Świętuj przesilenie: stwórz projekt, aby powitać zimę (lub lato) w swojej części świata.



22. Zdobądź Grinchy: namaluj wzór przedstawiający Grincha lub innych mieszkańców
Whoville. Bądź kreatywny.

23. Temat ITP Family - „Zainspirowany przyjacielem rodziny ITP”: namaluj swoją wersję
projektu zainspirowanego innym członkiem grupy. Posty informacyjne zostaną dodane
do sekcji „Ogłoszenie” grupy

24. „Żadne stworzenie się nie poruszało…” (Sleepy Animals): Namaluj wzór przedstawiający
śpiące lub śpiące zwierzę, w dowolnym stylu.

25. Styl pracy - wstążki lub kokardy: 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 Snowman: Spróbuj namalować szybki bałwanek w dwie minuty lub

krócej. Nie stresuj się. Po prostu dobrze się z tym baw.
29. Sztuka światowa - skandynawska: namaluj wzór inspirowany tradycyjną sztuką lub

rzemiosłem mieszkańców skandynawskiej części Europy. (malarstwo, rzeźba, ceramika,
tkactwo, biżuteria itp.). Upewnij się, że Twój projekt jest pełen szacunku!

30. Temat ITP Family - „Noworoczne tradycje na całym świecie”: namaluj wzór
przedstawiający noworoczną tradycję „powodzenia” z Twojego kraju lub kultury. Posty
informacyjne zostaną dodane do sekcji „Ogłoszenie” grupy.

31. Bling in the New Year: przygotuj się na powitanie 2021 roku fantazyjnym wzorem z
brokatem lub błyskotkami. 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, że nic nie tracisz wchodząc.

10-15 grudnia: Mini konkurs tematyczny „Wyspa Misfit Toys” sponsorowany przez Inspiration to
Paint

17-22 grudnia: Mini konkurs tematyczny „Let it Snow”, sponsorowany przez Topaz Stencils



Informacje o grudniowym wyzwaniu
Często w ciągu miesiąca sprawdzaj sekcję „Ogłoszenia” grupy, aby uzyskać informacje o
wyzwaniach 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 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 zielone pole na drugiej stronie kalendarza!
~ Koniecznie przeczytaj WSZYSTKIE szczegóły dotyczące dni tematycznych, aby niczego nie
przegapić

W tym miesiącu obchodzimy naszą rodzinę Inspiration to Paint Family, społeczność artystów z
całego świata, która pozwoliła nam wszystkim pozostać w kontakcie i wspierać ten szalony rok.
Ponieważ w tym miesiącu nie mamy „oficjalnego” sponsora, zapraszam każdego, kto chciałby
wnieść niewielką nagrodę, więc sama nagroda również pochodzi od społeczności. Każdy mały
niewykorzystany przedmiot jest mile widziany, a nawet darowizna w wysokości kilku dolarów
zostanie przeznaczona na utworzenie puli nagród. Jeśli darowizny przekroczy normalną
wartość naszej miesięcznej nagrody, dodatkowe mniejsze pakiety nagród zostaną
przygotowane również dla innych uczestników wyzwania!
Świętujmy razem z naszymi przyjaciółmi dotarcie do końca 2020 roku!

~ Środy to motywy rodziny ITP (podświetlone na niebiesko). Posty informacyjne w sekcji
OGŁOSZENIA grupy będą zawierały więcej szczegółów na temat tych specjalnych tematów,
które mają pomóc nam dzielić się naszym życiem i tradycjami.
~~ 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, że nic nie tracisz 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
zapisywać je w „notatce” w telefonie lub na komputerze, dzięki czemu można je łatwo
skopiować i wkleić do posta każdego dnia.
W tym miesiącu oficjalne hashtagi to:
#(Twoje imię i Twój grudniowy 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
#InspirationToPaint
#December2020Challenge




