I TY

můžeš být

HRDINOU!
To je hlavní poselství
letošního, 18. ročníku
celorepublikového
projektu Dětský čin roku.
Vykonal jsi ty nebo tvůj
kamarád či spolužák nějaký
dobrý skutek?
Tak nám o tom napiš!

www.detskycinroku.cz
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SOUTĚŽNÍ
KATEGORIE:
*

Záchrana lidského života
* Pomoc ostatním
* Pomoc starším lidem
* Kolektivní pomoc
* Pomoc přírodě
* Dobrý nápad
* Pomoc n@ netu

Organizátor

Generální partner

„Když jsem
byl malý, moc
jsem si přál
být hasičem.
Zachraňovat lidi
z hořícího domu,
hasit požáry,
zkrátka samé
dobrodružství! Když
jsem pak vyrostl,
zjistil jsem, že být
hrdinou není zdaleka
tak jednoduché,
a stal jsem se hercem.
A proto obdivuji vás,
kteří ještě nejste
dospělí a přitom už
jste něco hrdinského
vykonali. A jsem moc rád,
že se o svůj statečný čin
chcete s námi podělit...“
Aleš Háma
čestný předseda Nadačního fondu
Dětský čin roku

Hlavní partner

Mediální partneři projektu
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Zasláním příspěvků
dávají děti souhlas s jejich
zveřejněním v médiích.

Pravidla projektu:

*•
*•
*•
*•
*•
*•
*•
*•

Do projektu se mohou zapojit žáci základních
škol, speciálních základních škol a studenti
primy až kvarty osmiletých gymnázií
projevem v českém jazyce.

Dobrý skutek v každé z kategorií,
který získá největší podporu dětské
poroty, bude vyhlášen Dětským činem
roku 2018 a autor vítězného příběhu bude
Pravdivou zprávu o svých dobrých
slavnostně oceněn na Staroměstské radnici
v Praze, kde se setká také s patrony z řad
skutcích žáci napíší v maximálním
slavných osobností, odnese si zajímavé
rozsahu 2 stran A4
ceny a užije si den plný zábavy. Dar
(ale samozřejmě může být výrazně kratší!).
10 000 korun na školní pomůcky
Mohou informovat také o dobrém činu, který
získá škola, občanské sdružení
vykonaly jiné děti.
či veřejně prospěšná
společnost, která je
Do projektu je možné poslat i zprávu o kolektivním
uvedena v přihlášce
dobrém skutku ( je třeba uvést, kolik dětí ho realizovalo).
příběhu.
Skutky, o nichž děti píší, musí být skutečné, nesmyšlené.
Pro zařazení skutku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale sepsání
a odeslání příspěvku.
Příspěvek musí být odeslán s vědomím rodičů a školy, sdružení či oddílu, pod
jejichž hlavičkou je přihlášen.
Nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo
sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu.

Záštita

Partneři

Příběhy posílejte do
30. září 2022.
Písemně na adresu
Dětský čin roku,
Radlická 3201/14,
150 00 Praha 5
nebo elektronicky na
www.detskycinroku.cz.
Hlasovat online
pro jednotlivé příběhy můžete
do 6. listopadu 2022.
Slavnostní vyhlášení proběhne
1. prosince 2022
na Staroměstské radnici v Praze
za účasti řady hostů.

Spolupracujeme

Sem můžeš napsat svůj příběh a rovnou nám ho poslat na adresu: Dětský čin roku, Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5.
Pokud chceš raději využít internet, pak jdi na www.detskycinroku.cz.

Tvé jméno a příjmení:

Tvůj věk:

Přesná adresa tvé školy, sdružení nebo oddílu (ulice, město, PSČ):
Tvoje třída:

Tvůj kontaktní telefon:

Tvůj příběh bude soutěžit v kategorii:

Tvůj e-mail:
Tvůj učitel/ka a kontakt:

