
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
aneb SRDCEM MALOVANÉ, RUKOU DAROVANÉ

„NAMALUJ PŘÁNÍ A DARUJ TOMU, KOHO MÁŠ RÁD!“

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí, pořádané společností Taiko a.s., jsou jedním z hlavních tržních projektů v centru Prahy.

Vletošním roce se Vánoční trhy uskuteční v termínu 1. 12. 2018 - 6. 1. 2019.

PODMÍNKY PROJEKTU „VÁNOČNÍ PŘÁNÍ“

Do této výtvarné akce se mohou zapojit děti libovolného věku, a to jak prostřednictvím školních tříd či skupin, tak i individuálně.

Stačí libovolnou technikou namalovat přání na čtvrtku o formátu A5 na výšku (jednostranně) a do horní části uvést, komu je přání určeno.

Od každého autora lze zařadit pouze jeden příspěvek. Vybraná výtvarná díla dětí rovněž zveřejníme na našich webových stránkách

a v galerii na Facebooku. Každé dítě, které své vytvořené dílko přinese ukázat na Staroměstské náměstí, od nás dostane dárkový balíček.

Jeho součástí bude předtištěný stojánek, do kterého své přání vloží a může je předat jako osobní dárek.

Pro školy a kolektivy:

Dokončená výtvarná díla budou moci školní kolektivy v určených dnech a termínech přinést ukázat na Staroměstské náměstí

(na hlavní podium), kde k nim obdrží dárkový balíček. Vytvořená přání si samozřejmě odnesete zpět! Vybraný termín vyzvednutí si školy

musí předem rezervovat na emailu vanocniprani@taiko.cz.

Termíny: pondělky - 10. 12. a 17. 12. a čtvrtky - 6. 12., 13. 12. a 20. 12. vždy mezi 10 - 12 hod. 

Pro jednotlivce:

Vyzvednutí dárkového balíčku je možné v termínech Dětských vánočních dílniček, které jsou součástí programu Vánočních trhů

na Staroměstském náměstí (na velkém podiu). Doma vytvořené přání nám přineste ukázat, nebo je můžete na místě rovnou vytvořit

a zároveň tak obdržet dárkový balíček. 

Termíny: soboty - 15. 12. a 22. 12. a neděle - 9. 12. a 16. 2. vždy mezi 10 - 15 hod.

Svým zapojením do projektu dávají účastníci (prostřednictvím svých zákonných zástupců) výslovný souhlas se zveřejněním díla

a pořízením případných reportážních záběrů díla a jejich autorů i pro marketingové účely. Marketingovými účely se rozumí zejména

zveřejnění obsahu na sociálních sítích a webových stránkách organizátora Vánočních trhů.

V Praze dne 29. 11. 2018
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