Pravidla a přihláška do soutěže o vánoční stromek a další ceny

Stromeček V H V á č e k
Vánoční soutěž

Hrajte o Vánoční stromeček a další ceny

Hlavní výhra

Papíry vytiskněte a slepte k sobě, aby vznikl obrys
vánočního stromu. Ozdobte stromeček a jako dárky
nakreslete pod stromeček produkty ze zahradního
centra, stavebnin a hobby marketu společnosti VHV
Žatec/Louny.

Jeden stromeček, který se bude nejvíce líbit odborné porotě

Celá kresba stromečku se nesmí skládat z více formátů
papírů, než je pravidly stanovený počet, a to 6x A4.

Stromeček

Výtvarné dílo vánočního stromečku přineste
do 30. 11. 2019 do VHV a dostanete vánoční
stromeček za účast v soutěži.

VHV áček

Pozor. Stromeček dostane jen ta třída, která správně
splní naše zadání.
Kompletní pravidla soutěže najdete na www.vhv.cz

vyhraje zážitek pro celou třídu v hodnotě 15 000 Kč.

Výhry za nejvíce označení „To se mi líbí“
Fotografie stromečků, které obdrží na facebooku v období od
14. 12. 2019 do 14. 1. 2020 nejvíce „To se mi líbí“ (lajků) získá
podle počtu nejvíce „To se mi líbí“ 1.,2. a 3. místo. Výherci si
mohou podle získaného místa vybrat z následujících výher:
1. místo – KINO, BOWLING, JUNGLE ARENA,
FUNPARK POHÁDKA ŽATEC
2. místo – KINO, JUNGLE ARENA, FUNPARK POHÁDKA ŽATEC
3. místo – JUNGLE ARENA, FUNPARK POHÁDKA ŽATEC
Informace k výhrám:
Kino Žatec a Louny – dle výběru z nabídky kin, 1 film/pohádka
Bowling v Lounech – vstup na 2 hodiny
Jungle arena v Mostě – vstup na 2 hodiny
FunPark Pohádka Žatec – vstup na 2 hodiny

Název školy: ....................................................................................................
Město: .................................................................................................................
Třída: ........................... Třídní učitel/ka: ..................................................
Pořadatel soutěže:
V.H.V. s.r.o.
se sídlem: Husova 3058,
438 01 Žatec
IČ: 40230678, DIČ: CZ40230678

Infolinka:
tel.: 602 106 053
e-mail: asistent@vhv.cz
V pracovních dnech
od 8:00 do 15:00 hodin

Telefon, kontakt: ..........................................................................................
Datum, podpis: ..............................................................................................

Vyhlášení výsledků
Do 24. 1. 2020 vyhlásí VHV vítěze soutěže a dohodne
s účastníky termín předání cen. Účastníkem soutěže
se může stát třída mateřské školy nebo třída základní
školy 1. stupně.

Na zadní stranu kresby nalepte tento papír
s pravidly a vyplněnými informacemi o škole.

