Kortele
su daina

Mieli Dainų šventės dalyviai,
artėjanti Šimtmečio dainų šventė – svarbiausias ne tik šių metų, o ir šimtmečio įvykis mums visiems:
ir dainuojantiems bei šokantiems, ir visiems, karštai mylintiems savo šalį.
Kad Dainų šventės laukti būtų dar smagiau, „Swedbank“ įkūrė Jūsų krašto fondą, prie kurio kaupimo galės
prisidėti visi Jūsų krašto (savivaldybės) žmonės. Prie akcijos jungiasi ir projekto „Kiekvienas gali būti didelis“
dalyviai – smulkieji krašto verslai, skatinantys pirkėjus atsiskaityti kortele ir taip didinti krašto kolektyvo fondą.
Manote, kad Jūsų kolektyvas geriausiai atstovauja kraštui ir yra verčiausias laimėti? Kviečiame dalyvauti
konkurse „Jūsų krašto kolektyvo fondas“!

Kaip dalyvauti konkurse?
Sukurkite savo kolektyvo pristatymo vaizdo įrašą (iki 2 min.), kuris būtų kūrybiškas,
nuotaikingas ir atskleidžiantis atstovaujamo krašto savitumą.
Įkelkite jį į tinklalapį Swedbank.lt/dainusvente iki š. m. balandžio 22 d.
Tame pačiame tinklalapyje užpildykite trumpą anketą apie Jūsų kolektyvą.
Išsamią atrankos tvarką ir konkurso taisykles rasite čia.

Kaip bus renkami laimėtojai?
Nuo š. m. balandžio 27 d. visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai bus paskelbti specialioje
Dainų šventei skirtoje portalo „Delfi.lt“ skiltyje.
Iki š. m. gegužės 20 d. portale „Delfi.lt“ visi Lietuvos žmonės galės balsuoti už mylimus kolektyvus.
Paraginkite balsuoti visus savo kraštiečius, nes balsų skaičius lems, ar Jūs tapsite savo krašto
kolektyvams skirto fondo laimėtojais!
60 nugalėtojų – po kolektyvą iš kiekvienos Lietuvos savivaldybės – bus paskelbti š. m. gegužės 28 d.

Kokie bus prizai?
Tai, kokio dydžio fondą gaus kiekvienas iš 60 „Delfi.lt“ balsavime atrinktų kolektyvų,
paaiškės š. m. birželio 29 d. Tuomet baigsis akcija „Kortele su daina“, kurios metu Jūsų krašto
žmonės lems tai, kokio dydžio piniginis fondas teks Jūsų kolektyvui. Kuo daugiau kartų Jūsų
kraštiečiai atsiskaitys kortelėmis, tuo didesnė tikimybė, kad Jūsų kolektyvas gaus didesnį prizą.
Išsamiau prizus ir jų teikimo tvarką skaitykite konkurso taisyklėse čia.

Linkime įkvėpimo kuriant vaizdo įrašus ir nuoširdaus kraštiečių palaikymo balsavime! Sėkmės konkurse!
Jeigu kils klausimų, daugiau informacijos Jums suteiks mūsų pagalbininkai – konkursą koordinuojanti įmonė
„TBWA Vilnius“. Paskambinkite tel. 8 686 91 168 arba parašykite el. paštu dainusvente@swedbank.lt.
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