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Tohtoročná téma – auto očami detí
Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila pre deti z centier pre deti a rodiny a z náhradných rodín ďalší ročník obľúbeného výherného projektu,
ktorý býva už tradične vyhodnotený pred sviatočným obdobím Vianoc.
Tohtoročná téma deťom pripomenie, že je veľmi dôležité vedieť si užívať radostné chvíle, tešiť sa z hier a kamarátov.
Za úlohu budú mať vytvoriť „auto očami detí“. Stvárnia v ňom svoje predstavy o tom, ako by vyzeralo auto, keby mohli jazdiť deti.

Milé deti, fantázii a kreativite sa medze nekladú. Spôsob, akou formou model auta vytvoríte a odprezentujete (fotografie alebo video),
nechávame na vás. Isté však je, že práve nápaditosť modelu nakoniec rozhodne o víťazovi.
Zapojte sa do projektu a vyhrajte zaujímavé ceny. Odmenených bude 5 najlepších a najnápaditejších modelov, ktoré následne postúpia do
súťažného druhého kola. Zamestnanci závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave v ňom hlasovaním rozhodnú o troch víťazných. Na výhercov
čakajú hodnotné ceny a centrum pre deti a rodiny na prvom mieste získa úplne nový Volkswagen up! Štatút súťaže je k nahliadnutiu na tomto
linku.
Ako sa zapojiť
Vytvoriť model na tému „auto očami detí“, nafotiť ho a prípadne aj natočiť na video.
Podať elektronickú žiadosť na našej webovej stránke www.nadacia-volkswagen.sk spolu s:
 Fotografiami súťažného modelu –> 2x foto modelu „auta očami detí“, 2x foto detí pri jeho výrobe, 1x foto detí s vyrobeným modelom
 Krátkym popisom procesu tvorby modelu „auta očami detí“ a jeho vysvetlením
 Vyplneným Súhlasom dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií
Desať najlepších modelov , ktoré postúpia ďalej, bude vybraných na základe zaslaných fotografií.
Podľa nich rozhodnú o troch víťazných modeloch aj zamestnanci spoločností Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services.
Kreativita a kvalita zaslaných fotografií je preto dôležitým kritériom výberu.
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Pravidlá súťaže
• Jedna organizačná jednotka centra pre deti a rodiny (napr. výchovná skupina) môže zaregistrovať iba jeden súťažný model
• Vytvorený súťažný model je potrebné zaregistrovať prostredníctvom elektronickej žiadosti na stránke www.nadacia-volkswagen.sk;
súčasťou žiadosti je doplnenie alebo vloženie:
 Kontaktných údajov
 Krátkeho popisu procesu tvorby modelovej situácie s jej vysvetlením
 Fotografií v dobrej kvalite – 2 detailné fotografie modelu auta, 2 fotografie detí pri jeho výrobe, 1 fotografia detí s výrobkom
 Podpísaného Súhlasu dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií
• Zo zaregistrovaných modelov bude odmenených 5 najlepších, ktoré postúpia do súťaže. Zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia a
Volkswagen Group Services ďalej rozhodnú hlasovaním na základe fotografií zaslaných centrami pre deti a rodiny o troch víťazných
modeloch.
• Subjekt, ktorý bol v minulosti Nadáciou Volkswagen Slovakia podporený darovaním vozidla, môže ďalšiu žiadosť podať po uplynutí štyroch
rokov od prebratia vozidla od Nadácie (darovanie vozidla prostredníctvom akéhokoľvek projektu Nadácie)
Ceny pre tri víťazné „autá očami detí“:
1. Automobil Volkswagen up! spolu s dotáciou 1 000 € na pohonné hmoty a vecné ceny pre deti zapojené do projektu
2. Finančný dar 2 000 € na vzdelávacie pomôcky alebo na vzdelávacie a voľnočasové aktivity a vecné ceny pre deti zapojené do projektu
3. Finančný dar 1 000 € na vzdelávacie pomôcky alebo na vzdelávacie a voľnočasové aktivity a vecné ceny pre deti zapojené do projektu
Časový harmonogram súťaže:
Do 30.09.2020

Elektronická registrácia fotografií súťažných modelov áut vyhotovených deťmi

Do 31.10.2020

Výber top 5 modelov

Do 15.11.2020

Hlasovanie zamestnancov Volkswagen Slovakia, a.s. a Volkswagen Group Services, s.r.o. o „naj“ model auta

29.11.2020

Vyhodnotenie hlasovania a vyhlásenie víťazných centier pre deti a rodiny
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Dúfame, že vás téma tohto ročníka zaujala
a zapojíte sa do súťaže o veľmi pekné a hodnotné ceny!
V prípade otázok kontaktujte:
Katarína Mariňáková
Nadácia Volkswagen Slovakia
J. Jonáša 1
843 02 Bratislava 49
Tel.: +421-2-6964-3277
E-Mail: nadacia.volkswagen@gmail.com
www.nadacia-volkswagen.sk

Link na registráciu súťažných modelov:
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/vianocny-projekt-2020-auto-ocami-deti/
Tešíme sa na vaše modely!
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