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Program:

Partnerem akce je Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí.
10:30 – 11:00

Malé občerstvení s možností prohlídky soutěžních prací

Předběžný
program:
11:30 – 13:00
Předávání cen vítězům
10:00–11:00
malýmrautu
občerstvením
a prohlídkou
výtvarných
prací
13:00 – 14:30Přivítání
Oběd sformou
a možnost
účasti v dětské
hravé dílně
11:00–12:30 Předávání cen, kulturní program

Speciálním hostem programu bude ilustrátor ing. arch. Jan Dřevíkovský, který nejen

12:30–14:00
formou
rautu,
program
ilustruje dětskéOběd
a fantasy
knihy
jakokulturní
byly Tajná
kniha Šerosvitu, Rytíři čtyřiceti ostrovů a
nebo Vánoční příběh, ale také se podílí na vývoji vzdělávacích deskových her. Seznámí
nás s digitálními technikami, kterými tvoří většinu svých prací a povede dětskou
Slavnostním
programem bude provádět herečka a moderátorka Lucie Pernetová.
„hravou“ dílnu po ukončení slavnostního programu.
Během programu vystoupí děti a také profesionální složka z taneční školy DANCERS 4 YOU
PRAHA
pod vedením
Ruterlové.
Tanečníci
z této
taneční školy
získali mnoho ocenění,
Pro
potvrzení
účasti Lucie
prosím
kontaktujte
slečnu
Magdalénu
Stolínovou
titule-mailu:
Mistra České
republiky, Mistra Evropy
a Vicemistra
Světa.
na
stolinova@indigoprint.cz
nebo
formou SMS
na: 739 006 517.
Slavnostním programem předávání nás provede herečka a moderátorka Lucie Pernetová.
Budeme rádi, když si s sebou přivedeš rodinu a přátele.
Pro potvrzení počtu osob, které se s Tebou slavnostního předávání cen zúčastní
a nebo pro jiné organizační informace, prosím kontaktuj paní Janu Lunerovou
Těšíme
se na setkání!
na jejím mobilním telefonu 605 005 967.

Těšíme se na setkání!
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si po příjezdu parkovací kartičku.

Stanice metra Hradčanská

DIA_270/13

Informace o soutěži: Účastníci soutěže nemusí používat léčivé přípravky společnosti Novo Nordisk. Cílem soutěže není
v žádném případě reklama a žádné ze zaslaných uměleckých děl nebude použité pro propagaci léčivých přípravků společnosti
Novo Nordisk. Soutěž není určena dětem zaměstnanců společnosti Novo Nordisk.

