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Aktualności Świat Co najmniej 23 zabitych w atakach Al-Szabab w Mogadiszu
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Konkurs plastyczny dla uczniów 5-8 klas
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR)zaprasza uczniów klas 5-8 do udziału w konkursie plastycznym
„Równość płci”.
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17
Lubię to!

Fo.t EFHR
Konkurs plastyczny dla uczniów klas 5-8 pt. rusza 15 października br.
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości rodziców w kwestii równości płci, wzbudzenie zainteresowania
młodzieży prawami człowieka oraz ich promocji.
Prace mogą być wykonane za pomocą pastel, farbek, pisaków, ołówków, kredek, grafiki, tempery lub węgla. Prace
powinny być również własne, nigdzie wcześniej niepublikowane. Prace powinny być związane z tematyką równości
płci. Wyklucza się prace zbiorowe.
Wykonane prace należy przesłać do 8 grudnia br. drogą mailową (konkurs@efhr.eu) lub pocztą tradycyjną na adres:
VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas”, J. Dobkevičiaus g. 6, LT-02189, Vilnius. Prace mogą być również dostarczone
bezpośrednio (samodzielnie lub przez inną osobę) do siedziby Fundacji.
Wystawa prac, a także wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się 15 grudnia br. przy ul. J.
Dobkevičiaus 6. O dokładnym terminie (godzinie) uroczystości wręczenia nagród i dyplomów uczestnicy konkursu
lub ich przedstawiciele ustawowi zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
I miejsce – 2 wejściówki do aqua parku „Vichy”;
II miejsce – 1 wejściówka do pokoju „Virtual Reality”;
III miejsce – 2 bilety do kina.
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A autor pracy, która zbierze najwięcej „Lubię to” na koncie Fundacji na Facebooku (www.facebook.com/EFHR.EU)
otrzyma nagrodę specjalną – grę planszową!
Konkurs jest realizowany na terenie Republiki Litewskiej. Informacja o ewentualnych zmianach konkursu zostanie
opublikowana na stronie internetowej EFHR (www.efhr.eu). Pytania w sprawie konkursu można kierować drogą
elektroniczną pod adres (konkurs@efhr.eu) lub telefoniczną (+370 691 50 822).
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Wydawnictwo Alma littera zrywa współpracę z Vanagaitė
Wydawnictwo Alma littera wydało oświadczenie, w którym pisze się, że zrywa współpracę z pisarka i publicystką Rūtą Vanagaitė.
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