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100 laptopów dla szkół od MediaMarkt

Akcja „MediaMarkt i Zenek dzieciom” to szansa dla szkół podstawowych na otrzymanie darmowego sprzętu
komputerowego. Warto zachęcić dyrekcję szkoły twojego dziecka, aby zgłosiła swoją placówkę do 14 września. 20
zwycięskich podstawówek otrzyma po 5 laptopów najnowszej generacji.

Sprawne i szybkie komputery to podstawa każdej pracowni informatycznej, a jednak wciąż nie ma ich w wielu polskich
szkołach. MediaMarkt, sieć od zawsze wspierająca odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z nowych technologii,
postanowiła wesprzeć placówki oświatowe w rozwiązywaniu tego problemu poprzez przekazanie 100 laptopów
najbardziej potrzebującym podstawówkom w Polsce. 10 szkół z najlepszym wynikiem w ogólnopolskim głosowaniu
klientów otrzyma od MediaMarkt po 5 laptopów, 10 kolejnych placówek wybierze komisja konkursowa.
Dla wielu z nas nieograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu wydaje się czymś oczywistym, tymczasem
w wielu szkołach jest on ograniczony. Mając świadomość, jak korzystanie z nowych technologii ułatwia poznawanie
świata i zdobywanie wiedzy, postanowiliśmy wesprzeć 20 szkół podstawowych na terenie całej Polski i przekazać im
laptopy. – mówi Alpay Güner, Prezes Zarządu MediaMarktSaturn Polska.
Krok pierwszy: dyrektorzy, zgłaszajcie swoje szkoły
Warunek przystąpienia do konkursu jest tylko jeden: wypełnienie krótkiego formularza na stronie
mediamarktdzieciom.pl, najpóźniej do 14 września. Musicie w nim podać podstawowe dane o swojej placówce
edukacyjnej, dołączyć uzasadnienie i zaakceptować Regulamin. Jako dyrektorzy szkół jesteście uprawnieni do
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przesłania zgłoszenia – tej możliwości nie mają Wasi uczniowie czy ich rodzice.
Krok drugi: uczniowie, rodzice – powiedzcie o akcji wszystkim dookoła
Szanse na wygraną rosną wraz z liczbą osób, które dowiedzą się o akcji. Zaproście do niej jak największą grupę
bliskich, nauczycieli i rodziców innych uczniów. Wiedząc o konkursie, będą mogli zagłosować na Waszą szkołę przy
każdym zakupie w MediaMarkt. Jeden paragon (lub faktura) uprawnia do oddania jednego głosu. Głosowanie
rozpocznie się 15 września o godz. 11.00, po opublikowaniu listy zgłoszonych szkół i potrwa do 30 września.
Krok trzeci: oddawajcie głosy w sklepach MediaMarkt
Sami też możecie głosować – i to dowolną liczbę razy, niezależnie od kwoty na paragonie, zarówno przy mniejszych,
jak i większych zakupach w MediaMarkt.
Kibicuje wam sam Zenek Martyniuk
Ambasadorem akcji zainicjowanej przez MediaMarkt jest ktoś, kogo nikomu nie trzeba przedstawiać – Zenek
Martyniuk.
Propozycja zostania ambasadorem społecznej akcji MediaMarkt była dla mnie ogromnym wyróżnieniem, przyjąłem ją
bez wahania, z największą radością. Cieszę się, że duża, znana marka jaką jest MediaMarkt wspiera edukację
najmłodszych, przekazując im najlepszej jakości sprzęt komputerowy. Kochani uczniowie, rodzice, nauczyciele:
pamiętajcie, szanse na wygraną rosną wraz z każdym oddanym głosem! Powiedzcie o akcji rodzinie, sąsiadom,
znajomym, trzymam za Was mocno kciuki! – zachęca Zenek Martyniuk.
Ważne daty
- 14 września (godz. 13.00) – koniec przyjmowania zgłoszeń
- 15 września (od godz. 11.00) – 30 września – każdy zakup w MediaMarkt w tym terminie będzie uprawniał do
oddania jednego głosu (1 paragon = 1 głos).
Wszystkie informacje o akcji „MediaMarkt i Zenek Dzieciom” znajdziecie na mediamarktdzieciom.pl .
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