
Tematy z marca 2023 
r 0/31 zakończone

Sponsorowane przez Andreę Moje z Creative Faces 
Glittersticks

✓ Data Temat dnia Wyjaśnienie Informacje specjalne:

Środa Śr. 1 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0100 (Czas środkowoeuropejski standardowy)Mocny Namaluj projekt inspirowany tematem Bądź kreatywny

Czwartek Thu Mar 02 2023 06:00:00 GMT+0100 (Czas środkowoeuropejski standardowy)Wzory Namaluj projekt zawierający lub 
inspirowany dowolnym rodzajem wzoru

Piątek piątek marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)zielone rzeczy Namaluj projekt przedstawiający 
wszystko, co jest zielone

Sobota Sob. 4 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0100 (Czas środkowoeuropejski standardowy)Maluj wszystko Wybierz własny motyw. Malowanie ciała jest dozwolone

Niedziela Niedz. 05 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)Maluj wszystko Wybierz własny motyw. Malowanie ciała jest dozwolone

Poniedziałek Pon. 6 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)Zainspirowany Pinterestem
Namaluj projekt inspirowany dowolnym 
projektem malowania twarzy na 
Pintereście

Wyszukiwarka grafiki Google „Pinterest 
face paint” w poszukiwaniu inspiracji

Wtorek Wto Mar 07 2023 06:00:00 GMT+0100 (Czas środkowoeuropejski standardowy)W chmurach
Namaluj projekt przedstawiający lub 
inspirowany chmurami lub czymś w 
chmurach

Środa Śr. 8 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)Wybór Andrei: róże Namaluj projekt przedstawiający róże
UWAGA NAGRODY! Pamiętaj, aby 
RÓWNIEŻ dodać swoje zdjęcie do albumu z 
8 marca, aby mieć szansę na nagrodę od 
naszego sponsora!

Czwartek Thu Mar 09 2023 06:00:00 GMT+0100 (Czas środkowoeuropejski standardowy)Pamięć podróży
Namaluj projekt inspirowany 
wspomnieniem miejsca, w którym 
podróżowałeś

Malowanie ciała jest dozwolone

Piątek Piątek 10 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0100 (Czas środkowoeuropejski standardowy)Projektowanie dla najmłodszych — 
w stylu pracy

Namaluj szybki projekt odpowiedni dla 
bardzo małego dziecka (5 lat lub 
młodszego)

Malowanie projektów w stylu „On the Job” 
powinno zająć około 5-6 minut, co jest 
typowe dla przeciętnego projektu festiwalu 
lub imprezy.

Sobota Sob. 11 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0100 (Czas środkowoeuropejski standardowy)Maluj wszystko Wybierz własny motyw. Malowanie ciała jest dozwolone

Niedziela Niedz. 12 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)Maluj wszystko Wybierz własny motyw. Malowanie ciała jest dozwolone

Poniedziałek Pon. 13 marca 2023 r. 05:00:00 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)Łączyć Namaluj projekt przedstawiający coś, co 
łączy

Bądź kreatywny

Wtorek Wto Mar 14 2023 05:00:00 GMT+0100 (Czas środkowoeuropejski standardowy)Kręgi Namaluj projekt przedstawiający coś 
związanego z kręgami

Baw się dobrze!

Środa Śr. 15 marca 2023 r. 05:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)Wybór Andrei: motyle Namaluj projekt przedstawiający motyla
UWAGA NAGRODY! Pamiętaj, aby 
RÓWNIEŻ dodać swoje zdjęcie do albumu z 
15 marca, aby mieć szansę na nagrodę od 
naszego sponsora!

Czwartek Czw. 16 marca 2023 r. 05:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)
ITP Dare - Użyj najmniej ulubionego 
jednego pociągnięcia lub koloru

Stwórz projekt za pomocą jednego 
pociągnięcia lub koloru, którego używasz 
najmniej!

Bądź kreatywny.

Piątek 17 marca 2023 r. 05:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)Rainbow-w stylu pracy Namaluj szybki projekt przedstawiający 
tęczę

Malowanie projektów w stylu „On the Job” 
powinno zająć około 5-6 minut, co jest 
typowe dla przeciętnego projektu festiwalu 
lub imprezy.

Sobota Sob. 18 marca 2023 r. 05:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)Maluj wszystko Wybierz własny motyw. Malowanie ciała jest dozwolone
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Niedziela Niedz. 19 marca 2023 r. 05:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)Maluj wszystko Wybierz własny motyw. Malowanie ciała jest dozwolone

Poniedziałek Pon. 20 marca 2023 r. 05:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)Zainspirowany YouTubem Namaluj projekt inspirowany dowolnym 
projektem malowania twarzy w YouTube

Wtorek Wt. 21 marca 2023 r. 05:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)Węże lub Żmije
Namaluj projekt przedstawiający lub 
inspirowany dowolnym rodzajem węża 
lub żmii.

Malowanie ciała jest dozwolone

Środa Śr. 22 marca 2023 r. 05:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)Wybór Andrei: Dodaj Bling do 
swojego projektu

Pomaluj dowolny projekt i dodaj do 
niego jakiś rodzaj blinga (klejnotów, 
brokatu itp.).

UWAGA NAGRODY! Pamiętaj, aby 
RÓWNIEŻ dodać swoje zdjęcie do albumu z 
22 marca, aby mieć szansę na nagrodę od 
naszego sponsora!

Czwartek Czw. 23 marca 2023 r. 05:00:00 GMT+0100 (standardowy czas środkowoeuropejski)Powrót do podstaw - symetria

Ćwicz swoją symetrię, staraj się, aby 
jedna strona twojego projektu praktyki 
była lustrzanym odbiciem drugiej. NIE 
musi to być pełny projekt

Zrelaksuj się i ciesz się swoją praktyką. 
Może być tak prosty, jak łzy i zawijasy, lub 
bardziej skomplikowany.

Piątek Piątek 24 marca 2023 05:00:00 GMT+0100 (Czas środkowoeuropejski standardowy)Wiśniowe kwiaty — w stylu pracy Namaluj szybki projekt przedstawiający 
kwiaty wiśni

Malowanie projektów w stylu „On the Job” 
powinno zająć około 5-6 minut, co jest 
typowe dla przeciętnego projektu festiwalu 
lub imprezy.

Sobota Sob. 25 marca 2023 r. 05:00:00 GMT+0100 (Czas środkowoeuropejski standardowy)Maluj wszystko Wybierz własny motyw. Malowanie ciała jest dozwolone

Niedziela Niedz. 26 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0200 (Czas środkowoeuropejski letni)Maluj wszystko Wybierz własny motyw. Malowanie ciała jest dozwolone

Poniedziałek Pon. 27 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0200 (Czas środkowoeuropejski letni)Piosenki Disneya Namaluj projekt inspirowany dowolną 
piosenką z filmu lub serialu Disneya

Wtorek Wto Mar 28 2023 06:00:00 GMT+0200 (środkowoeuropejski czas letni)Magiczne stworzenia
Namaluj projekt przedstawiający lub 
inspirowany jakimkolwiek magicznym 
stworzeniem

Bądź kreatywny

Środa Śr. 29 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0200 (Czas środkowoeuropejski letni)Wybór Andrei: oversize w kwiaty Pomaluj projekt z dużymi kwiatami
UWAGA NAGRODY! Pamiętaj, aby 
RÓWNIEŻ dodać swoje zdjęcie do albumu z 
29 marca, aby mieć szansę na nagrodę od 
naszego sponsora!

Czwartek Czw. 30 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0200 (Czas środkowoeuropejski letni)Klasyka malowania twarzy - lew Namaluj wzór lwa odpowiedni do użycia 
w menu malowania twarzy

Malowanie projektów w stylu „On the Job” 
powinno zająć około 5-6 minut, co jest 
typowe dla przeciętnego projektu festiwalu 
lub imprezy.

Piątek 31 marca 2023 r. 06:00:00 GMT+0200 (Czas środkowoeuropejski letni)Mieszane mashupy Wybierz projekt mashup z listy, która 
zostanie opublikowana

Sprawdź WYRÓŻNIONE POSTY, aby 
znaleźć oficjalną listę mashupów! Wybierz 
jeden element z każdej sekcji listy, aby 
utworzyć połączenie
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Opublikuj swój codzienny wpis w sekcji „Dyskusja” głównej grupy 
Inspiration to Paint do północy w Twojej strefie czasowej.

Znajdź główną grupę na: www.facebook.
com/groups/inspirationtopaintbyabby

Każde zgłoszenie powinno być POJEDYNCZYM zdjęciem lub kolażem 
zdjęć. Dodatkowe zdjęcia lub filmy można zamiast tego dodawać do 

komentarzy lub udostępniać w grupie Inspiracja do malowania rodziny.

W przypadku pytań, dodatkowych rozmów i postów niezwiązanych z 
codziennymi wpisami skorzystaj z naszej „siostrzanej” grupy, Inspiration to 
Paint Family: www.facebook.com/groups/inspirationtopaintfamily

Prosimy o umieszczanie następujących hashtagów w 
każdym poście dziennym:

Po zakończeniu miesiąca zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza 
Google dotyczącego Twojego udziału, aby pomóc określić, czy kwalifikujesz 
się do nagrody, i przekazać zespołowi administracyjnemu opinię, która 
pomoże ulepszyć wyzwania.

#(Twoje IMIĘ i numer uczestnictwa w marcu) bez spacji! Na 
przykład; moja to #Marie1

Często w ciągu miesiąca sprawdzaj sekcję „Polecane posty” w grupie, aby 
znaleźć posty z informacjami i aktualności związane z wyzwaniami,

#(twoje miasto lub okolica + facepainter) BEZ spacji! 
Przykładami są #newjerseyfacepainter lub 

#londonfacepainter

W KAŻDY dzień tematyczny postaraj się, aby tematyka była odpowiednia dla ogółu 
odbiorców. Pamiętaj, że w grupie są osoby w każdym wieku i z różnych środowisk. 
Staraj się również unikać kontrowersyjnych wypowiedzi i komentarzy podczas 
publikowania w grupie. Prosimy o politykę BRAK POLITYKI w postach i 
komentarzach. Jeśli masz jakiekolwiek problemy, nie angażuj się w post, po prostu 
zgłoś post lub komentarz i/lub powiedz zespołowi administracyjnemu i ufaj, że 
sobie z tym poradzimy.

#creativefacesglittersticks & #creativefacesforkids

#InspirationtoPaint

#March2023Challenge
Wchodź w interakcje i wspieraj innych Artystów reakcjami i życzliwymi 
komentarzami. Proszę bez „konstruktywnej krytyki”, ponieważ tekst może 
być łatwo błędnie zinterpretowany.

Swój numer uczestnictwa znajdziesz w comiesięcznej wiadomości 
informacyjnej od Inspiration to Paint.

Malowanie ciała jest dozwolone tylko w dni określone w kalendarzu, 
obejmuje to plecy i brzuchy. Modelki z malowaniem ciała powinny mieć 
ukończone 18 lat.Te hashtagi ułatwiają zespołowi administratorów znajdowanie Twoich postów 

pod koniec miesiąca

 Nasze marcowe wyzwanie sponsoruje członek naszej rodziny ITP, 
Andrea Moje. Proszę przekazać Andrei podziękowania i wsparcie, 

śledząc jej media społecznościowe i sprawdzając jej wyjątkowe produkty

Pamiętaj, że KAŻDY motyw można 
namalować w stylu „On the Job”, nawet 
jeśli nie jest to określone w 
kalendarzu. To TWOJA decyzja, aby 
malować to, co jest najlepsze dla 
Ciebie i Twojej firmy. Nigdy nie jest 
wymagane malowanie czegoś 
skomplikowanego lub 
czasochłonnego.

Instagram- @creativefacesglittersticks i @creativefacesforkids

UWAGA NAGRODY - Andrea rozdaje dodatkowe nagrody na dni 
tematyczne „Wybór Andrei”. Pamiętaj, aby RÓWNIEŻ dodać swoje zdjęcie 

do albumu dnia, aby mieć szansę na wygraną


