Babička Jihomoravského kraje 2O19

✁

PŘIHLÁŠKA

Zde odstřihněte

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.
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Akce se koná za podpory Jihomoravského kraje
a MČ Brno – Medlánky.
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Počet dětí:

Počet vnoučat:

Hlavní mediální partner: TV Šlágr

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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VÁŽENÉ
CÍLE
PROJEKTU
BABIČKA
ROKU:
A MILÉ DÁMY,

> Posílení mezigeneračních vztahů

držíte v rukou přihlášku do soutěže,
>která
Propojení
tráveníVám
volného
času
po vyplnění
a Vašim
celé rodiny zaručí, že se rozhodně
vnoučatům
nebudete nudit. V rámci společné
>zábavy
Ukázka lidských hodnot a pravé
umožní nejen utužit mezivnitřní krásy člověka
generační pouto Vaší rodiny, ale
v seniorském
s ohledem na
především srovnat společné
dovednostivěku
se zástupkyněmi
zachování
stávajících
dalších rodin
z jihu Moravy.
a vytvoření zcela nových tradic napříč generacemi
I když se jedná o talentovou soutěž babiček ve věku od 55
>let,Soutěž
pro prarodiče,
která
snaží nejen
mladším
jsem přesvědčen,
že věk
zdese
nehraje
roli. Tím
spíš, že se
generacím,
i seniorům samotným
jedná
takříkajícale
o „multigenerační“
klání, dokázat,
protože s prarosenioři
se mají
v čem
předvést.
Člověk je svými
dičiže
sei do
soutěže
zapojují
i jejich
vnoučata.
dovednostmi jedinečný v každé době, nehledě na věk.
Mezigenerační soužití a problematika aktivního stárnutí
Senioři nepatří do starého železa, naopak mezigenejsou tématy, kterým přikládáme velkou důležitost. Proto
račním propojením soutěžících s jejich vnoučaty se
jsem rád, že Jihomoravský kraj podporuje soutěž, která
snažíme o zvýraznění důležitosti mezigeneračního
přispívá k jejich rozvoji.
soužití v rodinách. V mnoha lidech je ukryt talent, který
vyšším
věku může býtbabiček
těžké ukázat,
ale díky soutěži
Při ve
kvalitě
jihomoravských
jsem přesvědčen,
roku mohouﬁnále,
zazářitkteré
lidé, bude
jednotlivci,
takoví.
že vBabička
celorepublikovém
hostitjako
v listopadu
Olomouc, budeme mít svoji adeptku na celkové vítězství.
Držím Vám palce!

Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského 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

Další informace na www.BabickaRoku.cz

PODMÍNKY NOMINACE BABIČKY:
>
>
>

Věk od 55 let > Trvalý pobyt v Jihomoravském
Olomouckém kraji
kraji
Zaslání řádně vyplněné přihlášky označené heslem
„BABIČKA JIHOMORAVSKÉHO
OLOMOUCKÉHO KRAJE“
KRAJE“
Nominace lze zaslat také elektronicky na e-mail:
milenahesova@seznam.cz
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
seniorské
populace
+ host
(osobnostlidé,
kraje)
Hodnotící
odborná
komise:
kteří si váží

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K PŘIHLÁŠCE:
Charakteristika babičky:
Váš životní příběh - stručně prosím popište Váš přínos pro
rodinu, pro místo kde žijete, Vaše pracovní úspěchy:

Proč si myslíte, že byste měla postoupit do finále soutěže:

seniorské populace + host (osobnost kraje)

HODNOCENÍ SOUTĚŽÍCÍCH:
BABIČKA
JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE 2O19
HODNOCENÍ
SOUTĚŽÍCÍCH:
zlatá ● OLOMOUCKÉHO
stříbrná ● bronzová
●
1. BABIČKA
KRAJE 2O19
- zlatá, stříbrná a bronzová

2. BABIČKA SYMPATIE - vybere obecenstvo
3. NEJSTARŠÍ BABIČKA
Vítězka soutěže BABIČKA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2O19 postupuje do celorepublikového ﬁnále. Vítězka celorepublikového kola vyhraje týdenní zájezd na ostrov Djerba, hotel
Sun Club 3*+ s all inclusive pro 2 osoby.

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

Jakou jste do soutěže zvolila volnou disciplínu:

V jakém oděvu budete
vystupovat na módní přehlídce:

■ společenský oděv
■ lidový kroj

Podmínky Vaší nominace:
1. Soutěže se můžete zúčastnit od věku od 55 let,
pokud máte hlášen trvalý pobyt v Jihomoravském kraji
2. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:
Senior Pas, Mendlovo náměstí 1a, 6O3 OO Brno
nebo elektronicky na e-mail info@babickaroku.cz
3. Obálku označte heslem „BABIČKA JIHOMORAV. KRAJE“

Uzavírka nominací:

15. 9. 2O19

