
Podporte svojho favorita a vyhrajte
Viacakoosemnásť tisíc žiakov
z celéhoSlovenska sauchádza
o titul školy, ktoránajviac
žijepohybom.

Celoslovenská súťaž pre základné
a stredné školy s názvom ALL STAR
SCHOOL úspešne odštartovala svoju
druhú fázu, v ktorej si každý môže
nájsť svojich favoritov a podporiť ich
prostredníctvomhlasovania.
Všetky zapojené školy môžete

spoznať prostredníctvom ich súťaž-
ných videí na www.mozebyt.sk/all-
star-school/videa-hlasovanie, kde je
do 30. 4. 2019 možnosť bezplatného
online hlasovania.
Zároveň od 25. 2. do 30. 4. 2019 bude

hlasovanie prebiehať aj v regionál-
nych týždenníkochMY.
V každom vydaní počas trvania sú-

ťaže bude uverejnený hlasovací ku-
pón spolu s informáciami o hlasova-
ní. Jeden hlasovací kupón má hod-
notu 5 online hlasov. Okrem toho bu-
de možné hlasovať aj formou pred-
platného, kde pri objednaní jedného
ročného predplatného niektorého
z týždenníkov MY získa čitateľ mož-
nosť venovať jednej zo škôl až 250 on-
line hlasov.

Cenyprevíťazovaj pre
hlasujúcich
Hlasujúci čitatelia týždenníkov MY
budú zároveň zaradení do žrebovania
o desiatky skvelých cien ako naprí-

klad – futbalový kemp, hracia konzo-
la či štýlovýmobilný telefón.
Tri školy, ktoré najviac žijú pohy-

bom a športom, získajú:
1. miesto – street workoutové ih-

risko v hodnote 10 000 eur,
2. miesto – street workoutové ih-

risko v hodnote 5000 eur,
3. miesto – street workoutové ih-

risko v hodnote 2500 eur
od spoločnosti Veríme v Zábavu,

hlavného partnera súťaže.

Športový životna škole
Do súťaže sa počas prihlasovacej fázy
zapojilo 82 škôl. Z celkového počtu
prihlásených sa podarilo splniť všet-
ky súťažné podmienky 53 školám

(kompletný zoznam škôl je uverejne-
ný na webe súťaže), ktoré sa v druhej
fáze súťaže uchádzajú o priazeň
a sympatie hlasujúcich z celého Slo-
venska.
Úlohou každého súťažného tímu

(školy) bolo predstaviť -pros-
tredníctvomvidea – športový život na
škole a v čo najlepšom svetle sa spro-

pagovať a ukázať, že práve „naša ško-
la“ najviac žije pohybom a športom.
„Vyše 18-tisíc žiakov a študentov

navštevujúcich zapojené školy a de-
siatky skvelých učiteľov a pracovní-
kov s mládežou sú čísla, z ktorých
máme obrovskú radosť. Veľmi pozi-
tívne nás prekvapil aj záujem ľudí
o možnosť podporiť svojich favori-
tov, za prvý mesiac hlasovania prišlo
460 542 hlasov,“ prezrádza koordiná-
tor projektu Martin Michalica z ob-
čianskeho združenia Šedýmedveď.

Nie je rozhodujúci počet
rekordérov
V súťaži All Star School nie je rozho-
dujúce, koľko rekordérov a šampió-
nov školu navštevuje, ale koľko žia-
kov sa pravidelne hýbe a len tak pre
radosť si aj zašportuje. A práve školy,
ktoré najviac žijú pohybom a špor-
tom, si zaslúžia našu pozornosť a ma-
li by ísť pozitívnym príkladom ostat-
ným.
„Sommilo prekvapený, že sa do sú-

ťaže zapojil taký veľký počet škôl. Na-
ozaj máme u nás množstvo šikov-
ných a športovo nadaných žiakov,
a to aj v tých najodľahlejších regió-
noch, čoho dôkazom sú ich zaujíma-
vé súťažné videá. Registrujeme zapo-
jených súťažiacich z miest, ale aj
menších či väčších obcí z rôznych
kútov Slovenska,“ hovorí vedúci
marketingu týždenníkov MY Peter
Ciglan. (RED)
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Začalo sa hlasovanie v súťaži All Star School
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