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dotazy
balónků. nejčastější
Vypouštění
YáŽenizúčastnění,
se pokusu o rekord.Předem bychomchtěli
Že vás zau,ia|anašenab|dkazúČastnit
ve|icenás těŠí,
přih|ásíte,
s|ibujete dodrženi všech podmínek
závazně
důrazněpřipomenout,Že tím, Že se
jejich
dodržovánia nebertetentopokusna
prosím
na
Dbejte
potřebnýchk uskutečněnirekordu.
aby ieden ze zúčastněných
staČí,
poČtu
zÚčastněných
iehkouváhu' poněVadŽpři takto vysokém
uděla|chybu, a rekord nemusíbýt uznán.
dotazy:
zde upřesňujemeodpovědina některénejčastějŠí
1. Pročse akce koná právě v pátek odpo|edne?
zájemcůo uspořádáníakce jsou totiŽjak ško|ya ško|ky'tak i obecniúřadyz cele cR' Pátek
VětŠina
tak i
je kompromisem
zvo|enýmtak,aby si moh|iudě|atča'sjak zaměstnanciško|a Školek,
odpo|edne
je
pak
moŽný'
nejpozdnější
práce'
Čas
15:15
pracovním
do
chodí
týdnu
v
kteří
často
zaměstnancioÚ,
po VypuŠtění
Ve tmě.
neztratily
aby séba|Ónkybezprostředně
2. Múžemeba|ónky na akci pÍodávata výdě|kemzafinancovatnákup p|ynové|ahve?
na
moŽnoumístit
Je VŠak
Ne. Akce si k|adeza cítudě|atradostdětemidospě|ým,a ne Vydě|ávat.
druŽiny'horkýčaj
prodáVatna akci např' Výrobkyško|ní
příspěVky,
místěnapř.kasiěkuna dobrovoIné
apod.,nebosi zajistitsponzory.
V minu|ostise nám objevitpřÍpad,kdy si nejmenovanáspo|ečnostchtě|ana tétoakci přihřát
organizacitétoakce, včetněnafukovániba|Ónků.Za jeden
po|ívČičku
a nabizeIazúčastněným
ba|ónekpak vybíra|acca 30 Kč a jeiímcílemby|o na akci vydělat.Pokud byste na takovéto
iednánínarazi|ii |etos,prosímnah|astenám iei.
3. Kdy obdrŽímedodávku ba|ónkůa přáníček?
Vzh|edemk faktu,Že uzávěrka přih|ášekje p|ánovánana polovinu|istopadua Výrobaa distribuce
do konce|istopadu'
balonkys přáničkyby k Vám mě|ydorazitnejpozději
nějakoudobupotrvá'Veškeré
Dataupřesnimepo uzáVěrcepřih|ášek'
PozoR! Neni moŽno pouŽítba|onky,kterévám zby|yz minu|ýchročníkú!
4. Existuje nějaký p|akát pro |epšipropagaci akce v naŠemoko|i, popřípaděmohu pouŽít|ogo
ČeskéhoJeŽiška,kdybychom si chtě|ipIakátVytisknoutsami?
umistěnp|akátV sekciKgsb.gli'
bude do uzávěrkypřih|áŠek
Na našemwebu Www.ceskviezisek,cz
pouze
pouŽít,
materiá|y'
plakát,
VŠakpro propagačni
Iogo
můŽe
Pokudby si někdochtěludě|atv|astní
týkajicíse tétoakce.
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5. Jak se dozvím,Že je našeorganizacev pořádku přih|ášena?
Tento emai|by mě| být Všem
registraci.
je zasi|án informativní
emai|o úspěŠné
Všemzúčastněným
(22.11,2016)'
Pro jistotusi Však
kampaně
jednoho
po
náborové
skončeni
týdne
odes|ánmaximá|nědo
podíVat
stránky,kde
na
naše
se
nebo
o23'
sl.Kuba|ová,
774
427
tel
čís|o
můŽetekdyko|ivzavo|atna
zúčastněných.
Všech
bude zveřejněnseznam
6. MúŽousi děti uvázat na ba|ónkyv|astnipřání?
Toto bohuŽe|nenímoŽné'protoŽebychomnedodrŽe|ipodmínky,kteréjasně říkají'Že s ba|ónkem
Toto přáničkobude o něco VětšíneŽVizitka'
kterémusíbýtVšudestejné.
i přáníčko'
budeVypuŠtěno

budenaněmprostornapřánidítěteaadresu'Pozor:dbejtemaximá|níopatrnostipřimanipu|aci
s balónkem při podepisování,a pokud si ditě chce přáni podepsat,at'si vezme s sebou tuŽku,
aby nedocházeIoke zdrŽenÍ.
7. Jak bude probíhatfoukání?
,|50- 200 ba|ónkůpodlenaŠich
Nafukování
p|ynuna postuppři nafukování.
se u dodavate|e
Informujte
při čtyřech|idech'kdy prvnífouká a děIá uze|na balónku.druhýa třetínavazujíprovázky
zkuŠeností'
aby
(na
s přáníčky zavazovánípouŽívejteprovázekz nek|ouzavých,nei|épepřirodníchmateriá|ú,
do
ko|íčkem
atd.
sponkou'
po
k
sobě
spojené
deseti
svazky
čtvrtý
odnáší
a
ba|onkyneucházety!)
tím
č|oVěkem
komisařem
nebo
před
spočítány
rozdáváním
kde
budou
připravenémístnosti'
pověřeným,trvá cca' hodinu. Vzh|edemk unikáníp|ynunesmí být ba|onkynafouknutyzbytečně
předem,tzn.je nutno rozvrhnoutsi foukáni časověco nejb|ižek vypouštění.
Doporučujemenafukovat ba|ónky a navazovat přáníóka pod střechou, aby neuléta|ypřed
oficiá|nímčasemvypouštěni.

8' Jak rozdáVatba|ónky?
čase'
aby balónkyrozdáVa|oco nejviceosob V co nejmenším
doporučujeme,
Na zák|adězkušeností
Že ho upustídříVe'nežje Žádoucí'Rozdat
protoŽeČím
déIedrŽiditě batónek'tímje pravděpodobnějŠí,
ty vŠaknesmi být svázány do svazku. zároveňsi myslime'
se můŽeivícebalónkůjednomuč|ověku'
drŽe|yba|Ónek,neŽbudeten správnýčas.
ape|ovatna děti'aby peč|ivě
Že by neby|ona Škodu
9. Jak spočítatba|ónky?
v přih|áŠce
a
uvedeném
na te|efonu,
osoba musíbýtpo dobuakce k zastiŽení
odpovědnáČikontaktní
Jak bylořečenov bodě5.' kdyŽse budouba|ÓnkyodnáŠet
ba|ónkypřed rozdáváním'
dá|epak spočitat
PozoR: rozdávat se však musí po
do místnostipo svazcich' usnadní se tím počítání.
vypuŠtění
ba|Ónkusi
a V přÍpaděnechtěného
na rozdáVánÍ
iednom' odpovědnáosoba pozornědoh|íŽi
V 16:00hodinSMs zpráVouna te|efonní
čísla,
kteréodeš|enejpozději
ho musíodeěístod konečného
4 427 023 .
čis|o77
sMs prosímzasiIejteve tVaru:obec (mezera)organizace(mezera)početba|ónků
a urych|íte
sdě|enivýs|edků.
nám tim sčítání
Usnadníte
'|0. Jak se odstartuje vypuštění?
Ve kterémbude
rádia lmpuls'tudíŽmusíbýt na místěradiopříjímač,
odstartujese prostřednictvim
signá|k Vypuštění.
zřetelnés|yšet
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