
Styczeń 2021 Inspiration to Paint Challenge Information 
 
Motywy styczniowe: 

1. Srebro lub złoto: pomaluj dowolny wzór zawierający srebro lub złoto. Dowolny motyw, 
dowolny styl. Dozwolone są również inne kolory. 

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

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

4. Czas leci: namaluj projekt przedstawiający lub odnoszący się do zegarów, czasu itp. 
Bądź kreatywny. Malowanie ciała jest dozwolone. 

5. ITP Dare - Podejmij wyzwanie: Namaluj projekt, który stanowi dla Ciebie wyzwanie lub 
wypróbuj zupełnie nowy styl. Po prostu staraj się jak najlepiej. 

6. Elvis Presley: Namaluj projekt zawierający lub inspirowany piosenkarzem i aktorem, 
Elvisem Presleyem lub jego twórczością. 

7. Wybór sponsora - „Przyjaźń”: namaluj projekt przedstawiający przyjaźń. Posty 
informacyjne zostaną dodane do sekcji „Ogłoszenie” grupy. Pamiętaj, aby dodać również 
swoje zdjęcie do albumu 7 stycznia, aby wziąć udział w losowym losowaniu, aby 
otrzymać dodatkową nagrodę! 

8. Styl pracy - Paw Patrol lub Daniel Tiger’s Neighborhood: 5-6-minutowy projekt typowy na 
urodziny lub festiwal. 

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

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

11. Obóz szkoleniowy ITP - przećwicz 5 rodzajów róż: wypróbuj różne style. Po prostu staraj 
się jak najlepiej. Nie muszą być częścią projektu ... możesz po prostu pokazać swoją 
praktykę. 

12. Spongebob and Friends: namaluj projekt inspirowany kreskówkami lub filmami, w 
których występuje Spongebob Squarepants i jego przyjaciele. 

13. Styl akwareli: Pomaluj projekt w dowolnym motywie w stylu akwareli. Bądź kreatywny. 
Malowanie ciała jest dozwolone. Wskazówka: poszukaj w Google „tatuaży w stylu 
akwareli”, aby znaleźć inspirację. 

14. Wybór sponsora - „Spełnij swoje marzenia”: namaluj projekt przedstawiający temat. 
Posty informacyjne zostaną dodane do sekcji „Ogłoszenie” grupy. Pamiętaj, aby dodać 
również swoje zdjęcie do albumu z 14 stycznia, aby wziąć udział w losowaniu, aby 
otrzymać dodatkową nagrodę! 

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

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

jest dozwolone. 



18. Jedzenie jako postać: namaluj projekt, który ożywi rodzaj jedzenia jako postać. Bądź 
kreatywny. Wskazówka: wyszukaj w Google grafikę „Kawaii Food” lub „Chibi Food”, aby 
znaleźć uroczą inspirację. 

19. Candy Land !: Namaluj projekt inspirowany popularną klasyczną grą planszową 
Candyland. Malowanie ciała jest dozwolone. 

20. Dzień świadomości pingwinów: namaluj wzór przedstawiający lub inspirowany dowolnym 
typem pingwina. Bądź kreatywny. 

21. Wybór sponsora - „Dzień przeciwny”: namaluj wzór przedstawiający w pewien sposób 
przeciwieństwa. Posty informacyjne zostaną dodane do sekcji „Ogłoszenie” grupy. 
Pamiętaj, aby dodać również swoje zdjęcie do albumu 21 stycznia, aby wziąć udział w 
losowaniu, aby otrzymać dodatkową nagrodę! 

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

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

jest dozwolone. 
25. ITP Dare - Zapytaj znajomego !: Namaluj projekt zaproponowany przez przyjaciela, 

członka rodziny, klienta itp… .Bądź odważny! Postaraj się. 
26. Nie twój przeciętny smok: namaluj smoka, który różni się od * twojego * zwykłego 

smoka. Może być proste lub skomplikowane ... po prostu spraw, aby było inne niż 
zwykle. 

27. 10 lat w przyszłość !: Namaluj projekt przedstawiający Twoją wizję przyszłości za 10 lat. 
Bądź kreatywny. 

28.  Wybór sponsora - „Dzień puzzli (lub piktogramy)”: namaluj wzór przedstawiający w jakiś 
sposób puzzle lub piktogramy. Posty informacyjne zostaną dodane do sekcji 
„Ogłoszenie” grupy. Pamiętaj, aby dodać również swoje zdjęcie do albumu z 28 stycznia, 
aby wziąć udział w losowaniu, aby otrzymać dodatkową nagrodę! 

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

jest dozwolone. 
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 z tematami konkursu. Pamiętaj, nie tracisz nic wchodząc. 
8-13 stycznia: mini konkurs „Dziedzictwo Jocelyn Casdorph”, sponsorowany przez Inspiration to 
Paint 
15-20 stycznia: Mini konkurs tematyczny „Never Give Up”, sponsorowany przez 365 and 
Beyond 
22-27 stycznia: Mini konkurs tematyczny „Całoroczna współpraca przygodowa”, sponsorowany 
przez 365 and Beyond 
 
 
Informacje o styczniowych wyzwaniach 
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 pole brzoskwini na drugiej stronie kalendarza! 
~ Koniecznie przeczytaj WSZYSTKIE szczegóły dotyczące dni tematycznych, aby niczego nie 
przegapić 
Ten miesiąc jest sponsorowany przez niektórych członków naszej rodziny ITP, którzy są częścią 
grupy o nowej nazwie „365 and Beyond” 
Ci członkowie grupy rzucali sobie nawzajem wyzwania i wspierali się, aby osiągnąć cel 
malowania każdego dnia w 2020 roku, bez dni łaski! Być może widzieliście, jak używają tagu # 
365in2020, aby kibicować sobie nawzajem w celu. Podziękujmy im za wsparcie jako sponsorzy i 
pomóżmy im świętować osiągnięty cel! 
~ Czwartki to tematy z programu Sponsor’s Choice (podświetlone na niebiesko) z nagrodami 
BONUS! Pamiętaj, aby dodać swoje zdjęcie również w czwartki do datowanego ALBUMU, aby 
wziąć udział w losowaniu LOSOWYM z nagrodą dodatkową. Posty informacyjne w sekcji 
OGŁOSZENIA grupy będą zawierały więcej szczegółów na temat tych specjalnych tematów 
wybranych przez naszych sponsorów. 
~~ 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 i większe wyzwanie. 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” na telefonie lub komputerze, aby można było je łatwo skopiować i wkleić 
do posta każdego dnia. 
W tym miesiącu oficjalne hashtagi to: 
#(Twoje imię i styczniowy 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 okolica i opiekun twarzy) BEZ spacji. Przykład: #newjerseyfacepainter 
 
#365andbeyond (dla naszych styczniowych sponsorów) 
 
#january2021challenge 
 
 
 
 
 



 


