DĖMESIO -

KONKURSAS !!!

Sodo sklype susikūrėte sąlygas aktyviam poilsiui ar pastoviam gyvenimui, užsiauginate vaisių, uogų,
daržovių, papuošėte sodą gėlėmis, bet iki tobulo sodo vaizdo trūksta spalvų, kuriomis galėtų suspindėti
Jūsų seniai statytas, apsilupinėjusiais dažais, renovuotas ar naujai pastatytas sodo namas? Tada šis
KONKURSAS - Jums.
Lietuvos sodininkų draugija (LSD) organizuoja Konkursą kartu su rėmėju UAB TIKKURILA.
PRIZAS – MEDINIŲ FASADŲ DAŽAI VIVACOLOR VILLA AKVA
IR
DAŽŲ SPECIALISTO KONSULTACIJA
Lietuva nuostabi! Čia rytais šalta, darbo metu saulėta, o savaitgalį lyja. Ir kaip apsaugoti medinį sodo namelį nuo visų šių oro
pokyčių? Visa laimė, kad VIVACOLOR sukūrė dažus mediniams namams, kuriems joks oras nebaisus! Sodri spalva išlieka
net dešimt metų. VIVACOLOR "Villa" dažų rišamoji medžiaga padidina nudažyto paviršiaus atsparumą drėgmei. Šie dažai
sudaro elastingą plėvelę, kuri paviršių saugo nuo drėgmės, UV spindulių ir purvo. Namas tampa apsaugotas patvariu dažų
sluoksniu ir atsparus išorės poveikiui. VIVACOLOR „Villa“ dažai specialiai pritaikyti namų fasadams, lauko durims, langų
rėmams ir kitiems mediniams atmosferos veikiamiems elementams dažyti. Atsipalaiduokite ir mėgaukitės sodo privalumais!

Konkurso sąlygos:
o
o
o
o

Sodo namo sienų išorinė danga turi būti visa ar dalinai medinė, nes dažai skirti medienai.
Dažai nebus skiriami jokiems kitiems pastatams, tik namui.
Medieną dažymui ruošia ir dažo pats konkurso nugalėtojas.
Laimėtojas privalo dažus panaudoti šiais metais ir pateikti įrodymus: nuotraukas prieš ir po dažymo.

Konkurso eiga:
o

o

Dalyviai iki liepos 1 d. Konkurso organizatoriams atsiunčia keletą sodo namo nuotraukų, kuriose būtų
matyti tiek pats namas, tiek bendras sodo sklypo su namu vaizdas, namo išmatavimus, tikslų sodo adresą ir
išsamius kontaktinius duomenis: vardą, pavardę ir būtinai telefono numerį).
Komisija vertins sodo namo dažymo reikalingumą ir namo architektūros bei aplinkos atitikimą mėgėjiškos
sodininkystės tikslams. Komisija gali susisiekti su dalyviais dėl papildomos informacijos ir, jeigu bus
atrinkta keletas pretendentų, gali atvykti apžiūrėti namų vietoje.

Svarbu: prieš siųsdami paraišką pasitikrinkite ar Jūsų sodininkų bendrija ar rajoninis susivienijimas, kuriam Jūsų
bendrija priklauso, dalyvauja LSD veikloje.

Paraiškas su duomenimis ir nuotraukomis prašome iki liepos 1 d. siųsti el. pašto adresu
sodininkai@gmail.com arba adresu: Lietuvos sodininkų draugija Algirdo g. 11 – 1, Vilnius 03219.
Prašome rasti galimybę paraiškas siųsti elektroniniu būdu.
Visa informacija apie Konkursą bus talpinama LSD tinklapyje www.lsdraugija.lt
Informacija dėl Konkurso telefonu 8 626 96112 arba el. paštu sodininkai@gmail.com

