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Soutez
ˇˇ Bambini Litera
Registrační formulář
*Jméno

probud’te
ˇríbˇeh.
vla stní pohádkov ý p

*Příjmení

*Datum narození
*Adresa trvalého bydliště

* Škola, kterou navštěvuješ:
*E-mail			
Telefon
* Souhlasím s úpravami mého soutěžního díla třetí osobou a souhlasím se zveřejněním původního
či pozměněného díla bez nároku na honorář, a to i v knižní podobě. Zároveň poskytuji společnosti
Skanska Reality a.s., IČ 024 45 344, výhradní licenci ke všem způsobům užití díla bez omezení
množství, místa i času; licence se poskytuje bezúplatně.

ano

ne

* Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů poskytnutých společnosti Skanska Reality a.s.
pro účely soutěže Bambini litera, a to po dobu jednoho roku. Pořadatel soutěže se zavazuje, že
osobní údaje nepředá třetí osobě.
* Četl/četla jsem a souhlasím s pravidly soutěže zveřejněnými na www.bambinilitera.cz
Souhlasím se zveřejněním
jména,
věku,
obce, kde žiji,
v souvislosti s účastí v soutěži Bambini litera.
Registrační formulář můžete vyplnit elektronicky na webu soutěže nebo ručně
tiskacím hůlkovým písmem. Ve druhém případě, prosím, dbejte na dobrou čitelnost.
* Povinný údaj. Nevyplněná pole nebo nedání souhlasu znamená,
že Váš příspěvek nebude možno zařadit do soutěže.

Podpis zákonného zástupce dítěte

(Bez podpisu je formulář neplatný
a pohádka nemůže být přijata do soutěže.)

V			dne 			2019
Organizátorem soutěže Bambini litera je Skanska Reality a.s., IČ: 02445344, DIČ: CZ699004845,
Spisová značka: B 19527 vedená u Městského soudu v Praze, adresa Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha.
Bambini litera je literární soutěž pro děti od 6 do 12 let s trvalým bydlištěm v ČR. Soutěže se mohou zúčastnit děti
se svými rodiči nebo také děti ve školách v rámci výuky. Do soutěže budou zařazeny pouze výtvory, které splňují
požadavky uvedeny na webové stránce www.bambinilitera.cz

Příležitost pro mladé literární talenty –
to je soutěž Bambini litera. Je určena všem
žákům od 6 do 12 let, kteří mají fantazii
a chuť promítnout ji do příběhů.

4. ročník
těže
literární sou
á!
právě začín

ˇ ˇ
Jak napsat a poslat príbeh?

Zapojte se,
je to velmi jednoduché!
Martina Drijverová

prˇíroda

.
 Pošlete nám své příběhy na téma
všude kolem nás.
Je velmi široké – vždyť příroda je

Z minulých ročníků soutěže víme, že dokážete vymyslet zápletky, nad kterými
se nám, dospělým, tají dech. A tak se těšíme na příběhy, v nichž se bydlí, staví
či vynalézá v souladu s přírodou nebo dokonce s její pomocí. Ve kterých se
za přírodu bojuje – protože o to bychom se měli snažit všichni, i v pohádkových
příbězích. Věříme, že vaši hrdinové, ať už lidé, nadpřirozené bytosti nebo
třeba zvířátka, budou bohatství Země využívat s citem a moudře.

Pište, piště, pište… Sami, s rodiči, s
kamarády,
se spolužáky nebo v družině.

spolupráci
 ejlepší příběhy doprovodíme ilustracemi a ve
N
knížce pohádek –
s nakladatelstvím Albatros vydáme v jedinečné
knižním trhu.
od dětí pro děti, která se objeví na předvánočním

Výtěžek z prodeje knihy již tradičně poputuje na podporu
neziskové organizace či nadace.

Předsedkyně poroty Bambini litera,
přední autorka dětských knížek,
televizních pořadů, rozhlasových
a divadelních her

Vše se dozvíš na stránce www.bambinilitera.cz, kde od 1. března 2019
najdeš podrobné informace o soutěži. Pozorně si přečti pravidla a nezapomeň
vyplnit registrační formulář.
Svůj příběh nám zašli do 18. dubna 2019, a to buď prostřednictvím
e-mailu bambinilitera@skanska.cz nebo poštou na adresu Bambini litera,
P. O. BOX 40, 186 00, Praha 8 – Karlín.
Těšíme se na všechny Vaše příběhy, kterými nám malými krůčky
pomůžete změnit svět.

Pořadatelem soutěže je Skanska Reality, která jejím prostřednictvím říká: „Budoucnost nám
není lhostejná, proto se snažíme podporovat vzdělávání dětí a mládeže. Naší snahou je vytvářet
prostředí, ve kterém mohou žít děti spokojeně a šťastně.“

e-mail: bambinilitera@skanska.cz
www.bambinilitera.cz
www.skanska.cz/reality
www.facebook.com/Skanska.Konecne.doma/
Instagram.com/skanskareality

