SOUTĚŽNÍ HRA PRO RADOST

Rodiče, přečtěte o tom svým malým dětem …

Jméno a příjmení: ………………………………..…………...………………….…..……….......
Obor a věk: …………………………………………….………….………………………...….….…..
Telefon: ……………………………………………….…..……………..….……………………….……
E-mail: …………………………………………………..…………….….………………………….……
Podle složitosti křížovek můžeš soutěžit ve třech kategoriích:
A, B, C anebo můžeš vyluštit úplně všechno (záleží na tobě)
•

Přihlášku do e-soutěže vytiskni, vyplň a odevzdej do schránky
S múzami o Múzách ve 2. patře před kanceláří školy.

•

Potvrzení o přijetí přihlášky a zařazení do soutěže spolu s tvým číslem obdržíš e-mailem.

Do soutěže se můžeš přihlásit od 1. do 15. září 2020 – tak stihneš všech dvacet jedna hlavolamů, je možné
se zapojit do hry i během jejího průběhu (nejpozději však do 26. října) a vyluštit třeba jen jednu křížovku.
Soutěž začíná 15. září, kdy se objeví na webových stránkách ZUŠ Ilji Hurníka zadání prvního týdne. Budou to
tři tematické křížovky 1A, 1B, 1C. Po přijetí tvé přihlášky do soutěže obdržíš e-mailem (nebo tvoji rodiče) číslo,
pod kterým budeš soutěžit. Každá správně vyluštěná křížovka bude označena patřičným číslem a zařazena
do tomboly ke slosování. Navíc si na webových stránkách školy můžeš průběžně kontrolovat, jak si v soutěži
vedeš. S křížovkami, které se ti nepodaří bezchybně vyluštit soutěžit nelze. Musíš je odevzdat do každé
pondělní půlnoci, jinak nebudou platit. V úterý dopoledne najdeš na webových stránkách, spolu se zadáním
nových křížovek, pro kontrolu i tři vyluštěné křížovky z minulého týdne. Je jasné, že čím víc hlavolamů
rozlouskneš, tím víc šancí na ocenění máš. I kdyby se ti pokaždé nevedlo, naděje na úspěch tu určitě je…
Termín uzávěrky přihlášení do soutěže je 26. října 2020. Soutěž končí 2. listopadu 2020 s úderem půlnoci.
Slosování tomboly a slavnostní předání cen spolu s doprovodným programem se uskuteční 6. listopadu 2020.
Křížovky vytiskni, čitelně vylušti a postupně vždy odevzdej do schránky S Múzami o Múzách ve 2. patře
před kanceláří školy, nebo křížovky oskenuj a pošli v termínu na e-adresu: smuzami@zusihurnika.cz
Podpis plnoletého studenta nebo zákonného zástupce: ……………………………………………………..………………………

Po přihlášení můžeš soutěžit kdykoliv od 15. 9. do 2. 11. 2020. Přihlásit se lze i během soutěže,
pouze však do 26. října 2020. Poté již není možné se soutěže zúčastnit! Každý týden, který mineš,
tě ovšem ochudí o pár šancí, protože zveřejněním výsledků se každý týden tři možnosti uzavírají. 😊

Do soutěže S Múzami o Múzách se zapojí i Bohyně šťastné náhody – Týché.

Slyšeli jste, že Múzy, devět Bohyní všech umění i vědy, chodí k nadaným lidem pohromadě? Ne? Tak to ale skutečně je.
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