Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Skupina Severočeská voda připravila pro školní družiny
soutěž s názvem

Ptačí pitný režim

Krmítko v zimě najdeme už skoro na každé zahrádce. Ptáci ale kromě potravy potřebují i vodu.
Ta plní důležitou roli také v jejich očistě a zvláště v horkých dnech má zdroj vody pro ptáky neocenitelnou
hodnotu, protože mnoho přirozených zdrojů vysychá.

Úkolem žáků bude vyrobit pítko, umístit ho do školní zahrady a vyfotografovat.
Dále složit básničku o zvířátkách, která pítko budou využívat.
Podmínky soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech typů základních škol, kteří chodí do školní družiny.
Registraci zašlete e-mailem do pátku 28. února 2020.
Pomoc staršího spolužáka nebo dospělé osoby při výrobě pítka je povolena.
Pítko může být z jakéhokoliv odolného materiálu.
Pítko si mohou děti libovolně vyzdobit, fantazii se meze nekladou.
Fotografii je možné pořídit i mobilním telefonem. Zaslané fotografie se nevracejí.
Přihláškou do soutěže a odesláním fotografie souhlasí účastník se zveřejněním fotografie
a údajů o autorství pítka při veřejné prezentaci soutěže.
Do soutěže zašlete vždy jednu fotografii pítka a jednu básničku za oddělení školní družiny.
Fotografie a básničky zašlete pouze v elektronické podobě!
Uzávěrka soutěže: 20. dubna 2020
Kontakt: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
Hana Štěpánková, útvar komunikace a marketingu,
tel. 604 114 254 nebo 417 808 399, e-mail: hana.stepankova@scvk.cz
Vyhodnocení soutěže:
Vyhodnocení se uskuteční při příležitosti Dne země.
Z došlých fotografií vybere porota, složená ze zástupců vyhlašovatele soutěže, ty nejzdařilejší,
které budou odměněny a vystaveny na webových stránkách společnosti.
Výherce budeme informovat telefonicky.
Výsledky budou zveřejněny také na webových stránkách společností.
Na nejlepší práce čekají báječné odměny!
Pokud Vás soutěž zaujala, předejte prosím tuto nabídku i svým kolegyním/kolegům
ve školní družině, aby se společně s dětmi mohli do soutěže také přihlásit.
Děkujeme Vám a již se těšíme na nápady a výtvory vašich žáků!
Ing. Iveta Kardianová, MBA
ředitelka komunikace a marketingu
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
V Teplicích dne 30. ledna 2020

