
Zapojte sa do súťaže Rozprávkový karneval s Bupi 
a získajte pre vašu škôlku rozprávkové výhry.
Pravidlá súťaže sú jednoduché:

 Prihláste vašu škôlku do súťaže na web stránke 
vyhraj.bupi.sk  zorganizujte si Bupi karneval 

 pošlite fotky  hlasujte a vyhrajte.

Výhry sú rozprávkové:

Štartovacia výhra: 
100x balíček Bupi kozmetiky pre vašu škôlku
Po prihlásení vašej škôlky pošleme prvým 
100 škôlkam štartovací balíček s kozmetikou Bupi.

Hlavná výhra až pre 3 škôlky: 
3x Rozprávkový hrad Bupi na váš dvor
Pripojte k vášmu profilu škôlky, ktorý vytvoríte 
na web stránke, fotografie z rozprávkového 
karnevalu Bupi, hlasujte vy aj rodičia detí za vašu 
škôlku a Rozprávkový hrad Bupi bude váš (škôlky 
budú súťažiť v 3 veľkostných kategóriách, takže 
šance má každá škôlka rovnaké).

Druhá výhra: 3x balíček kozmetiky Bupi pre vašu škôlku a darčeky pre deti, 
ktoré deťom osobne prinesie živá princezná so žabkou Bupi
Najkreatívnejšie fotografie z karnevalu Bupi odmeníme 3-omi veľkými balíčkami kozmetiky Bupi s prekvapením 
pre deti priamo od princezny a žabky Bupi, ktoré škôlky navštívia.

VYHRAJTE ROZPRÁVKOVÝ HRAD 
PRE VAŠU ŠKÔLKU



V našej súťaži teda môžete získať:

 100x štartovací balíček kozmetiky Bupi pre vašu škôlku

 Rozprávkový karneval Bupi plný zábavy pre detičky

 3x rozprávkový hrad Bupi

 3x balíček kozmetiky pre 3 najkreatívnejšie škôlky s osobnou návštevou rozprávkovej princezny 
a žabky Bupi

Ako by mohol váš rozprávkový karneval s detičkami vyzerať?:

• informujte rodičov o termíne konania karnevalu, aby mohli detičkám pripraviť masky podobné 
postavičkám na produktoch Bupi (= zlatovláska, pirát, baletka, hasič, rytier, princezná, žabka)

• prezlečte deti do ich kostýmov, ktoré pripravili rodičia

• vystrihnite si vlastnú masku (korunku, hasičkú prilbu, pirátsku čiapku, pásku na oko, škrabošku,  
či čelenku), ktorá sa hodí ku kostýmu škôlkara

• nakreslite si obľúbené rozprávkové postavičky

• zatancujte si spoločne na pesničky Bupi

• vymyslite a zahrajte si spoločnú rozprávkovú hru – akúkoľvek podľa fantázie detičiek a pani učiteľky

Všetky inšpirácie a materiály nájdete na www.bupi.sk

Ako postupovať, ak chcete vašu škôlku zapojiť?

 Prihláste vašu škôlku na web stránke vyhraj.bupi.sk  
do súťaže o rozprávkový hrad Bupi čo najskôr, 
aby ste mohli získať štartovací balíček.

 Zorganizujte si v škôlke rozprávkový karneval, kde budú 
detičky prezlečené za Bupi rozprávkové postavičky  
a nahrajte fotografie z karnevalu na web stránku 
vyhraj.bupi.sk do 5. 11. 2018.

 Hlasujte vy aj rodičia detičiek za vašu škôlku na web 
stránke vyhraj.bupi.sk od 5. 11. do 5. 12. 2018.

 Vyhlásenie víťazov prebehne 6. 12. 2018 a výherné škôlky 
budeme kontaktovať.

Žabka Bupi a jej 
rozprávkový kamaráti sa 

tešia na množstvo krásnych 
fotografií, ktoré nám 

z vášho Rozprávkového 
karnevalu pošlete.


