
Podmínky soutěže:

   soutěžním příspěvkem je povídka, esej, úvaha,  
nebo jiná literární forma (maximální rozsah  
3 strany A4, psané na počítači či jinou  
obdobnou technikou)

   námět koresponduje s názvem soutěže  
„Chci mít čas pro sebe“

   vyhodnocujeme 10 nejlepších

Vyhlašujeme 6. ročník literární soutěže, v letošním 
roce pod názvem „Chci mít čas pro sebe“

Soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a žáky víceletých gymnázií  
(ročníky odpovídající 2. stupni základní školy) v Jihočeském kraji

Termíny:

   15. 04. 2015   vyhlášení soutěže

   05. 06. 2015    ukončení příjmu  
soutěžních příspěvků

   10. 06. 2015   vyhlášení výsledků 

   15. 06. 2015    předání cen (obřadní síň 
v prostorách Magistrátu 
města České Budějovice)

Příjem příspěvků: 

  elektronicky na adrese soutez@nasili.eu  
      nebo
   poštou na adresu: THEIA – krizové centrum o.p.s.,  

Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice

CENY:  

NOTEBOOK,  

TABLETY,  

ČTEČKY KNIH  

a mnoho dalších…

Organizátor: THEIA – krizové centrum o.p.s.

Soutěž se koná pod záštitou náměstka primátora Statutárního města  
České Budějovice Ing. Martina Maršíka, Ph.D.

Ceny do soutěže darovala energetická společnost E.ON. Děkujeme.

Další informace o soutěži a její 
podmínky na www.nasili.eu

Staňte se našimi fanoušky na www.facebook.com\EON.CZ
nebo www.facebook.com\misezeme

Vyhlašujeme 5. ročník soutěže, v letošním roce 
pod názvem Virtuální svět nebo realita?
zašlete nám do 12. 5. 2014 plakát (A4, A3) vytvořený libovolnou 
technikou (malba, kresba, koláž, vytvořený v PC...), který 
nejlépe koresponduje s názvem soutěže Virtuální svět nebo realita? 
a získejte hodnotné ceny

Další informace 
o soutěži a její podmínky
na www.nasili.eu

Ceny: notebook, tablety a mnoho dalších...Ceny do soutěže darovala 
společnost E.ON Česká republika. Děkujeme !!!

organizátor:

THEIA 
krizové centrum o.p.s.
Mánesova 11/3b,
370 01 České Budějovice
IČ : 265 62 73

Soutěž je určena pro žáky 
2. stupně základních škol a žáky 
gymnázii (ročníky odpovídající 
2. stupni základní školy) 
Jihočeského kraje

Slavnostní 
předání cen proběhne
na Bambiriádě 2014
v Českých Budějovicích
(24. 5. 2015)


