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Region Slezská brána a Dům dětí a mládeže Vratimov
pořádá 2. ročník vědomostní soutěže Křížem krážem
Slezskou bránou!

Dne 29.4. se v 9.00 v Kulturním domě Vratimov bude konat druhý ročník vědomostní soutěže
pro týmy základních škol a místních seniorů v roli poradců. Stejně jako loni budeme i tento rok
zjišťovat, kolik toho víte o své obci, jejím okolí a celém Regionu Slezská brána.

Oproti loňskému prvnímu ročníku máme ale letos více místa a tak tentokrát zveme více
fanoušků - můžete si vzít s sebou asi 25 spolužáků, přátel nebo příbuzných. Ti se pak mohou
zapojit do soutěžení o nejlepší fanouškovský tým - ten bude samozřejmě oceněn, protože
podpora je důležitá!

Samotná soutěž bude probíhat trochu jinak než vloni - ale jak neřeknem. Nechte se překvapit.
Vše, co potřebujete znát, abyste mohli vyhrát, je na těchto stránkách a veškerý obrazový
materiál je v kalendáři Regionu Slezská brána na rok 2010, který dostala každá škola minulý
rok.

Hlavní cenu pro vítězný tým 1. i 2. stupně věnuje Centrum dětské komunikace Domu dětí a
mládeže Vratimov - je jí účast na 2-3 denní výletu s CDK dle vlastního výběru v květnu nebo
červnu.

Svůj tým přihlaste přímo u mě nebo u ředitelky DDM Vratimov Hany Nevrlé do 20.3.2011.
Informační schůzka pro zástupce škol se koná 22.3. ve 13.30 v DDM Vratimov.

Pilně studujte a v případě problémů nebo dotazů pište a volejte!
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Vaše Míša Bělohlavá

tel.: 734443694

e-mail: m.belohlava@ddmvratimov.cz

POZOR! OPRAVA!

Informační schůzka 22.3.2011 na DDM Vratimov se koná už ve
13.00.
Omlouvám se za chybu.

MB
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