V Teplicích dne 18. února 2019
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Skupina vodárenských společností Severočeská vodárenská
společnost a.s. a společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
připravila pro školní družiny soutěž s názvem

Úkolem žáků je sestavit dle praktického návodu ptačí budku, umístit ji do školní zahrady a vyfotit ji.
Dále namalovat obrázek s obyvateli, kteří v ptačí budce budou bydlet.
PODMÍNKY SOUTĚŽE:

•
•
•
•
•
•

Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech typů základních škol, kteří chodí do školní družiny.
Registraci je možné provést e-mailem, poštou nebo telefonicky do 5. března 2019.
Stavebnici ptačí budky Vám doručíme na základě Vaší registrace, nejdéle do 12. března 2019.
Pomoc staršího spolužáka nebo dospělé osoby při sestavování budky je povolena.
Budku si mohou děti libovolně vyzdobit, fantazii se meze nekladou.
Obrázek děti mohou malovat libovolnou technikou - kresba, malba, koláž, kombinovaná technika atd.,
znázorňující nebo jinak vyjadřující jakoukoli souvislost s obyvateli ptačí budky.
Do soutěže vyberte pouze jeden obrázek za oddělení školní družiny (ať si děti samy vyberou, který je bude
v soutěži prezentovat), vyfoťte a zašlete. Neposílejte nám obrázky poštou.
Fotografie je možné pořídit i mobilním telefonem. Zaslané fotografie se nevracejí.
Do soutěže zašlete vždy jednu fotografii ptačí budky a jednu fotografii vybraného obrázku za oddělení
školní družiny. Fotografie zašlete společně s vyplněnou přihláškou v elektronické podobě!

•
•
•

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 29. března 2019
adresa:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

kontaktní osoba:

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 8. dubna 2019. Výsledky budou zveřejněny také na webových
stránkách společnosti.
Na nejlepší práce čekají báječné odměny!

Pokud Vás soutěž “Stavíme ptačí budky“ 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.

