Fotosúťaž
„OBJAVTE NOVÉ MIESTA S AUTOBUSMI ARRIVA“

Zapojte sa do fotosúťaže pri príležitosti
Európskeho týždňa mobility
a vyhrajte výlet do ZOO pre celú triedu!

Pre koho je súťaž určená: pre kolektívy žiakov základných škôl
Uzávierka súťaže: 30. október 2019

Fotografia s autobusom ARRIVA
Dopravná spoločnosť ARRIVA v spolupráci s mestami vyhlasuje fotosúťaž „OBJAVTE NOVÉ MIETSA
S AUTOBUSMI ARRIVA“. Súťaž je vyhlásená v rámci aktivít spoločnosti ARRIVA počas Európskeho
týždňa mobility. Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň udržateľnej mestskej mobility, ktorá
sa realizuje v období 16.- 22. septembra. Cieľom je prostredníctvom informovania obyvateľov a
realizácie opatrení motivovať k využívaniu udržateľných spôsobov dopravy a prispieť tak k zníženiu
emisie uhlíka, zlepšeniu kvality ovzdušia a spolupodieľať sa na vytvorení príjemného miesta pre život
a prácu. Kampaň Európskeho týždňa mobility zároveň vyzýva širokú verejnosť, aby si vybrali aktívne
spôsoby dopravy alebo spojili chôdzu a cyklistiku s verejnou dopravou ako výhodnejšími alternatívami
automobilovej dopravy.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?
Fotosúťaž je určená pre kolektívy žiakov základných škôl. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí
o využívanie verejnej hromadnej dopravy s ohľadom na ochranu životného prostredia a nové riešenia
ako ochrániť naše ovzdušie a mesto pred znečistením a pritom v rámci vzdelávacieho procesu
spoznávať nové miesta.

Téma súťaže: OBJAVTE NOVÉ MIESTA S AUTOBUSMI ARRIVA
Jednou z ciest, ako ochrániť naše ovzdušie, je využívanie iných alternatív automobilovej dopravy –
napr. cestovanie autobusom, prejsť sa pešo alebo na bicykli. Okrem iného, cestovanie autobusom nám
dáva priestor sledovať mesto a spoznávať nové aj vzdialenejšie miesta. Témou kampane ETM na rok
2019 je „Prejdime sa spolu!“ Poďte s našimi autobusmi na exkurziu, výlet, športové podujatie alebo len
na opačný koniec mesta a spoznávajte nové miesta.
V rámci témy vyzývame žiakov o zapojenie sa do súťaže a vyhotovenie spoločnej fotografie
s autobusom ARRIVA. Súťaž bude v tomto roku prebiehať od 16. septembra do 30. októbra 2019, ktorý
je zároveň termínom na zaslanie fotografie vrátane prihlášky.
Zhotovené fotografie vo formáte jpg v minimálnej veľkosti 500 kB a maximálnej veľkosti 5 MB spolu s
prihláškou zasielajte na e- mailovú adresu press@arriva.sk . Do predmetu správy uveďte ETM 2019
a mesto, v ktorom sídli Vaša škola.

Aká bude výhra?
Odborná porota, ktorú budú tvoriť zástupcovia spoločnosti ARRIVA, bude hodnotiť najmä originalitu
vyhotovených fotografií. Víťazný kolektív, ktorého porota ocení prvým miestom, vyhrá pre svoju triedu
výlet autobusom ARRIVA do Zoologickej záhrady v SR podľa vlastného výberu.
Celkom vyžrebujeme 5 kolektívov, jednu triedu z každého regiónu, v ktorom pôsobia naše spoločnosti:
ARRIVA Liorbus, a.s., ARRIVA Michalovce, a.s., ARRIVA NITRA a.s., ARRIVA Nové Zámky, a.s. a ARRIVA
Trnava, a.s.

V prípade doplňujúcich informácií sa môžete obrátiť na našich kolegov:
ARRIVA Liorbus, a.s. / kontakt: lenka.capkova@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s. / kontakt: milan.kucma@arriva.sk
ARRRIVA NITRA a.s. / kontakt: zuzana.vilcekova@arriva.sk
ARRIVA Nové Zámky, a.s. / kontakt: hana.jahodnikova@arriva.sk
ARRIVA Trnava, a.s. / kontakt: juraj.kuzma@arriva.sk

Fotosúťaž - „

OBJAVTE NOVÉ MIESTA S AUTOBUSMI ARRIVA“
Prihláška
Táto prihláška platí pre jeden prihlásený príspevok.

Názov školy:
Adresa (ulica, PSČ, mesto):
Telefónne číslo školy:
e-mail:
Riaditeľ školy:
Vyučujúci:
e-mail vyučujúceho:
Trieda:
Vek žiakov:
Miesto spracovania fotografie:

Prihlásením fotografie do súťaže sa udeľuje súhlas so zverejnením fotografie na webovej stránke
a sociálnej sieti vyhlasovateľa súťaže (www.arriva.sk, ARRIVA na Slovensku ), so spracovaním osobných
údajov poskytnutých v prihláške a zdieľanej fotografie. Plné znenie podmienok ochrany osobných
údajov sú k dispozícii na webstránke www.arriva.sk v časti „Ochrana osobných údajov“ .

V....................................., dňa.....................
Vyplnenú prihlášku zašlite spolu so súťažnou fotografiou na e-mailovú adresu press@arriva.sk .
Do predmetu správy uveďte ETM 2019 a mesto, v ktorom sídli Vaša škola.

