Tisková zpráva

V Brně, 2. dubna 2020

Lužánky s brněnskou pizzerií odměňují rodiny za kreativní tvoření
Středisko volného času Lužánky připravilo ve spolupráci s firmou Comics
pizza & burger soutěž „Staň se superhrdinou a vyhraj křupavou pizzu“.
Principem soutěže je sdílení jejich tvoření: namaluj, vyrob, napiš, uvař,
předveď, co umíš, a to v době, kdy jsou obvyklé možnosti omezené. Soutěž je
určená především pro teenagery, ale zapojit se může kdokoli bez rozdílu
věku. Vyhrávat budou účastníci výzvy každý den až do 29. dubna. Více
informací a pravidla najdete na Lužánky Live.
Školy i volnočasová zařízení v Brně jsou zavřená už čtvrtý týden. Nefunguje běžný
život, ke kterému neodmyslitelně patří také setkání s kamarády, srazy ve městě a
posezení u oblíbené pizzy. Děti i teenageři mají spoustu energie a tu je potřeba
smysluplně využít. Třeba tak, že se s ostatními podělí o nápady a aktivity, kterými
se teď doma baví. Mohou se stát hrdiny či hrdinkami, kteří svými super schopnostmi
zařídí pizzu s dovozem až domů. Rodiče jistě ocení nejen snahu svých ratolestí ale
také ušetřenou práci s chystáním oběda. A jak na to? Jednoduše! Stačí něco
vyrobit, namalovat, napsat, uvařit a pochlubit se svým výrobkem nebo aktivitou
ostatním.
„Chtěli bychom motivovat nejen děti, ale všechny, kteří teď tráví čas doma, aby si
našli činnost, která je baví, a předvedli ostatním zajímavým způsobem její výsledek
nebo průběh. Chceme také vytvořit prostor pro sdílení nápadů a aktivit, které
vznikají doma. Jsme velmi rádi, že jsme našli vstřícného partnera, který do soutěže
denně věnuje jednu pizzu přesně podle výběru oceněného autora a přiveze ji
zdarma až k němu domů,“ uvedla Jolana Breitenbacherová ze SVČ Lužánky.
Inspiraci, návody na tvoření, hry a recepty najdou zájemci v online
magazínu Lužánky Live. Soutěžící mohou sdílet své příspěvky přes sociální sítě
nebo email. Mohou zasílat fotografie, krátká videa nebo v případě básničky i texty.
Každý den vyberou organizátoři projektu jednoho výherce či výherkyni, kteří si
budou moct zvolit pizzu dle libosti. Soutěž potrvá až do 29. dubna, kdy bude
vyhlášená Super výhra – tři krabice pizzy pro nejlepšího superhrdinu.

Více na Lužánky Live: bit.ly/2X4ghZN
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