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Fotosoutěž „Všechny cesty vedou k lidem“.
Rádi bychom vás pozvali k účasti ve fotosoutěži 2017, kterou
vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce (DZS).
Letošní téma 9. ročníku nese název „Všechny cesty vedou k
lidem“.
13 vítězných fotografií uveřejníme v kalendáři DZS pro rok
2018. Autoři vítězných snímků budou oceněni věcnými
cenami.
Snímky do soutěže je možné vkládat
přes fotosoutez.dzs.cz do 10. 9. 2017.
Děkujeme za váš zájem zapojit se do soutěže a šíření
informace dál mezi mladé lidi.
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Soutěž s petrovickou kavárnou Café Rotigel a vyhraj lístky na
divadelní festival DREAM FACTORY v Ostravě!
Jak už jsme vás informovali minulý týden, je tady soutěž o lístky na divadelní festival DREAM FACTORY! Zasoutěžit
si s námi můžete hned o 4 divadelní představení - vítěz si vždy odnese 2 lístky (celkem se tedy soutěží o 8 lístků).
Protože si uvědomujeme, že ne všichni mají facebook, soutěž bude probíhat i přímo v kavárně Café Rotigel
Představení, o která se bude soutěžit v kavárně:
- 2 lístky: Pomník 30. 5. 2017 od 17:00 hodin v Divadle Petra Bezruče
- 2 lístky: Urna na prázdném jevišti 3. 6. 2017 od 14:00 hodin v Divadle Petra Bezruče
Představení, o která se bude soutěžit na facebooku:
- 2 lístky: Busking Un/Limited 3. 6. 2017 od 22:00 hodin, Důl Hlubina pod věží
- 2 lístky: Portrét Doriana G. 4. 6. 2017 od 15:00 hodin v Divadle Petra Bezruče
V kavárně probíhá soutěž od úterý, stačí vhodit do skleněné nádoby (určené pro soutěž) papírek s vašim jménem,
kontaktem (pro případ výhry) a důvodem, proč byste měli lístky vyhrát právě vy
Druhou část soutěže najdete na facebooku Café Rotigel.
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