SOUTĚŽ DRAKA HASÍKA (2016)
Korespondenční soutěž pro děti je vyhlášena u příležitosti
20. výročí vzniku preventivně výchovného programu
Hasík CZ.

Pravidla soutěže
Zasoutěžit si může každý kluk a holka, kterým ještě
nebylo 12 let. Těm nejmenším mohou se čtením a vystřihováním pomoci rodiče. Každý týden v úterý (od
3. 5. 2016 do 31. 5. 2016) vyjdou v regionálním tisku „BRUNTÁLSKÝ A KRNOVSKÝ DENÍK“ vždy dvě
soutěžní otázky a k tomu také dvě části mého obrázku.
Soutěžních otázek bude celkem osm a budou zaměřeny na tématiku požární bezpečnosti. Na každou
otázku musí soutěžící správně odpovědět a svou odpověď zaškrtnout do námi připraveného
odpovědního lístku a současně správně nalepit výstřižek mého obrázku. Otázky nebudou úplně
jednoduché, protože jsem je nevymýšlel sám, ale pomohli mi mojí kamarádi hasiči z Bruntálu. Po
zodpovězení všech osmi otázek

a) vložíte pečlivě vyplněný odpovědní lístek se všemi nalepenými kousky obrázku do obálky
(nezapomeňte uvést své jméno a adresu) a pošlete jej do 10. 6. 2016 do mého doupěte na adresu:
Citadela Bruntál, z.s., Krnovská 9, 792 01 Bruntál (na obálku, prosím, nadepište heslo "Soutěž draka
Hasíka") nebo

b) pečlivě vyplněný odpovědní lístek se všemi nalepenými kousky obrázku můžete také "naskenovat"
(rodiče vám určitě rádi pomohou, nezapomeňte uvést své jméno a adresu) a poslat mi do 10. 6. 2016
na můj e-mail hasikcz@gmail.com. Do předmětu zprávy, prosím, uveďte i v tomto případě heslo
"Soutěž draka Hasíka".
Vyhlášení výsledků a předání cen
A teď to hlavní! Kdo zodpoví správně všechny mé otázky (nápovědu k nim budeme postupně zveřejňovat
www.hasik.cz) a pošle je včas na moji adresu (dopisem nebo e-mailem), bude zařazen do slosování a pro
vylosované výherce budou připraveny zajímavé věcné ceny.
Vylosování výherců a předání cen proběhne v rámci oslav Dnů Města Bruntálu,
a to v sobotu 18. června 2016 ve 12,00 hodin na bruntálském náměstí.
Výherci, kteří nebudou mít možnost vyzvednout si ceny na „Dnech Města Bruntálu“, tak mohou učinit na
stanici HZS MsK, ÚO Bruntál, Zeyerova 15 v Bruntále do 30. 6. 2016. Nevyzvednuté ceny „propadnou“ ve
prospěch další soutěže!
Organizátorem korespondenční soutěže je Citadela Bruntál, z.s.
Soutěž probíhá pod záštitou starosty Města Bruntálu Ing. Petra Rysa, MBA.
Mediálním partnerem soutěže je Bruntálský a Krnovský deník.
Na vaši účast v soutěži se těší a hodně správných odpovědí přeje váš drak Hasík.

