Zadanie konkursowe:
Przygotuj urodzinową pocztówkę dla Juliana Tuwima.
(wymiar pocztówki - A6, materiał - papier techniczny, pocztówka powinna mieć oryginalnie
przygotowany przez Was znaczek i wpisanego adresata: Juliana Tuwima)
Wiek 4-7
Pocztówkę zilustruj w tematyce wierszy Tuwima.
Wiek 8-14
Napisz na pocztówce jak najbardziej oryginalne Ŝyczenia dla Tuwima - moŜna pokusić się o
wierszowanie;)
Pocztówkę zilustruj w tematyce wierszy Tuwima.
Przygotowaną kartkę prześlij do siedziby Fundacji Czas Dzieci na adres:
ul. Felicjanek 10/17, 31-104 Kraków.
Na Wasze prace czekamy do dnia 10 września!
Wyniki ogłosimy juŜ 13 września! W dzień urodzin poety.
Do Wygrania:
20 SUPER zestawów ksiąŜek dla dzieci od Fundacji Czas Dzieci!
Pamiętajcie o dołączeniu do kartki swoich danych korespondencyjnych, abyśmy mogli
wysłać Wam nagrody!
Więcej Informacji znajdziecie na Stronie Projektu
http://tuwim.czasdzieci.pl/konkursy/id,14-urodzinowa_pocztowka_tuwima.html

Dodatkowych informacji udziela:
Dawid Wołowicz
dawid.wolowicz@fundacja.czasdzieci.pl
605 548 155
Fundacja Czas Dzieci powstała na początku 2012 roku z inicjatywy pracowników i kilku
przyjaciół Portalu CzasDzieci.pl. Dzięki pracy w Portalu, juŜ od przeszło sześciu lat mamy
stały kontakt z rodzicami z całej Polski. Początkowo byli to rodzice z największych
metropolii, jednak w miarę upływu czasu i w miarę rozrastania się treści na naszych stronach
zaczęły nas odwiedzać osoby spoza miast, w których informujemy o aktualnych
wydarzeniach dla dzieci. Obecnie Portal odwiedzają rodzice z obszaru całej Polski, takŜe z
małych miast i wsi. Od kilku juŜ lat dostajemy listy od rodziców z propozycjami pomocy
dzieciom poprzez Portal, z prośbą o pomoc materialną dla ubogich placówek kulturalnych i
oświatowych z terenów wiejskich lub z małych miast, o pomoc organizacyjną przy imprezach
czy po prostu z prośbą o radę. Zawsze odpowiadaliśmy na kaŜde listy i staraliśmy się
pomagać wedle naszych moŜliwości, jednak mamy świadomość, Ŝe pomagamy tylko
doraźnie, a trzeba czegoś więcej. I jesteśmy przekonani, Ŝe moŜna więcej! Dlatego właśnie
powstała Fundacja Czas Dzieci – nie chcemy juŜ tylko doraźnie pomagać, ale pragniemy na
dłuŜej, mocniej wejść w środowiska, gdzie moŜemy pomóc i wywołać trwałe zmiany na
lepsze.

Mamy doświadczony zespół, ludzi pełnych pasji, pomysłów i chętnych do zmieniania świata
na lepsze – przynajmniej kawałka. A teraz mamy nareszcie Fundację, dzięki której moŜemy
realizować projekty i w znaczący sposób poszerzać nasze prospołeczne działania.
Grupa, która w szczególny sposób jest nam bliska to dzieci i rodzice – do niech będziemy
kierować nasze akcje i im będziemy słuŜyć. Dodatkowo pragniemy rozszerzyć nasze
dotychczasowe działania równieŜ na środowiska, w których dzieci mają duŜo mniejsze
moŜliwości rozwijania swoich talentów, pasji, rozbudzania nowych zainteresowań niŜ dzieci
mieszkające w centrach duŜych miast. Naszą misją jest pokazać dzieciom i rodzicom, Ŝe bez
względu na okoliczności – zawsze MOśNA WIĘCEJ ponad szarą przeciętność.

