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Internetová soutěž „ O nejhezčího domácího mazlíčka“

Občanské sdružení Sibřinka ve spolupráci s OÚ Sibřina vyhlašuje fotografickou soutěž
„O nejhezčího domácího mazlíčka.“ Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby ze Sibřiny a Stupic
do 18-ti let. Soutěžící mohou zaslat foto svého domácího oblíbence (pes, kočka nebo jakékoliv jiné
zvíře) na mail info@sibrinka.com, snímek v odpovídajícím rozlišení bude zveřejněn na stránkách
http://www.sibrinka.com/soutez/ spolu s popisem a jménem účastníka. Zde budou rovněž
k nahlédnutí průběžné výsledky hlasování. Na fotografii může být „mazlíček sám, případně
s jednou osobou.
Dne 1. dubna 2016 bude otevřeno internetové hlasování, kdy mohou všichni zájemci označit
nejhezčí snímek. Každý hlasující může využít pouze jeden hlas, hlasování bude ukončeno 25. května
2016 a vyhlášení vítězů bude vyhlášeno 28. května 2016 při oslavě dětského dne v Sibřině. Pro
první tři „ miláčky“ v pořadí budou připraveny ceny.
Každý soutěžící jako přihlášku do soutěže vyplní formulář na stránce soutěže.
Pro zájemce, kteří by se chtěli soutěže zúčastnit, ale nemají technické možnosti pořídit nebo zaslat
svůj soutěžní snímek bude v termínu, který oznámíme zajištěno hromadné fotografování našimi
prostředky.
Další informace podáme kdykoliv na info@sibrinka.com , případně na tel. 728169406

Občanské sdružení SIBŘINKA provádí v rámci své hlavní činnosti zajištění a pořádání společenských akcí pro občany Sibřiny a Stupic se
zaměřením na akce pro děti a mládež. Zároveň realizuje ve spolupráci s dalšími složkami obce, sponzory a dobrovolníky společenské akce.
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SIBRIN o.s. Sibřina provádí v rámci své hlavní činnost monitoring, kontrolu a nápravu nedostatků při správě obecního majetku se zaměřením
na způsob vyhlašování, zadávání, průběh a celkovou realizaci zakázek financovaných z prostředků obce, územně-samosprávných celků,
státu, případně z jiných zdrojů,(EU), organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení, monitoruje dodržování
dotačních pravidel na národní i mezinárodní ( zejména evropské) úrovni, zajišťuje účast při jednáních a řízeních s volenými i správními
orgány .Při nápravě nedostatků spolupracuje s neziskovými organizacemi ČR.

