Babička Karlovarského kraje 2O19

✁
Zde odstřihněte

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

PŘIHLÁŠKA

Jméno:
Akce se koná pod záštitou
hejtmanky Karlovarského kraje

Příjmení:
Datum narození:
Počet dětí:

Počet vnoučat:

Bydliště:
Původní profese:
Osobní zájmy:

Telefon:
E-mail:
Potvrzuji podpisem, že zde uvedené údaje jsou pravdivé:

V
dne

Podpis:

Poskytnuté údaje budou použity výhradně pro potřeby realizace projektu
BABIČKA ROKU 2O19 v souladu se zákonem č. 1O1/2OOOSb. o ochraně osobních
údajů.

info@babickaroku.cz
www.BabickaRoku.cz
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nejeden z nás si vybaví při vzpomínkách na své dětství babiččinu
náruč a dobroty, které uměla uvařit
jen ona. Když jsme dospěli a měli
děti, byla to právě babička, která se
postarala o vnoučata a měla pro ně
vždycky pochopení. A právě takových babiček je kolem nás spousta, některé bělovlasé, jako
ze starých obrazů, některé čilé a aktivní, že by jim člověk
vůbec nehádal starší věk. Ale všechny jsou ty nejlepší, zaslouží si naši lásku a úctu.
Právě proto se Karlovarský kraj rozhodl, že vyhlásí krajské
kolo ankety Babička roku a dá příležitost všem, kteří by
chtěli tu svou „Babičku“ nominovat. Neváhejte tedy a zašlete
nám svůj návrh. Bude to poprvé v historii, kdy se v našem kraji
tato soutěž uskuteční a já se nesmírně těším, že se s nominovanými babičkami setkám a budu je moci blíže poznat.

PODMÍNKY NOMINACE BABIČKY:
>
>
>

Věk od 55 let > Trvalý pobyt v Karlovarském kraji
Zaslání řádně vyplněné přihlášky označené heslem
„BABIČKA KARLOVARSKÉHO KRAJE“
Nominace lze zaslat také elektronicky na e-mail:
info@babickaroku.cz

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY:
>
>
>

Řízený rozhovor – představ sebe, svůj kraj a bydliště
v rozsahu max. 3 min.
Ukaž, co umíš – zpěv, tanec, hra na hudební nástroj,
recitace, sport, ukázka vlastní tvorby (malování,
přednes vlastní básně, ruční práce, apod.)
Módní přehlídka – společenské oblečení dle vlastního
výběru (popř. kroj)

Moderátor: Vladimír Hron
Hodnotící odborná komise: lidé, kteří si váží

HODNOCENÍ SOUTĚŽÍCÍCH:
- zlatá, stříbrná a bronzová
2. BABIČKA SYMPATIE - vybere obecenstvo

3. NEJSTARŠÍ BABIČKA
Jana Mračková Vildumetzová
Hejtmanka Karlovarského kraje

CÍLE PROJEKTU BABIČKA ROKU:
>
>
>

Posílení mezigeneračních vztahů
Propojení trávení volného času celé rodiny
Ukázka lidských hodnot a pravé vnitřní krásy člověka
v seniorském věku s ohledem na zachování stávajících
a vytvoření zcela nových tradic napříč generacemi

Charakteristika babičky:
Stručný životní příběh babičky včetně přínosu pro rodinu
a bydliště, pracovní úspěchy apod.:

Hlavní důvody pro postup do finále soutěže:

Volba soutěžní disciplíny:

seniorské populace + host (osobnost kraje)

1. BABIČKA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2O19

Vaše

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K PŘIHLÁŠCE:
Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

VÁŽENÍ A MILÍ
SPOLUOBČANÉ,

DOPROVODNÉ AKTIVITY:
>
>
>
>

stánky s občerstvením – SeniorKavárna
stánky s lékařskou tématikou > prodej biokosmetiky
produkty zdravé výživy, čokostánek, prodejní výstava
ručních prací, prodej knih
seniorské cestování, seniorské ozdravné pobytové
balíčky, vizážistka, kosmetická poradna, kadeřnice

Další informace na www.BabickaRoku.cz

Volba oděvu pro vystoupení na módní přehlídce:

■ vlastní společenský oděv
■ lidový kroj

Podmínky Vaší nominace:
1. Soutěže se může zúčastnit žena ve věku od 55 let,
mající trvalý pobyt v Karlovarském kraji
2. Vyplněná přihláška bude odeslána buď na adresu:
SENIOR PASY, Mendlovo nám. 1a, 6O3 OO Brno
nebo elektronicky na e-mail info@babickaroku.cz
3. Označení dopisu nebo mailu heslem:
„BABIČKA KARLOVARSKÉHO KRAJE“
4. Kontakt na nominující osobu (nepřihlašuje-li se babička
sama) - jméno, tel., příp. e-mail:

Uzavírka nominací:

2O. 8. 2O19

