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Startuje oglnopolski konkurs Cartoon Network dla uczniw szk podstawowych: „Niesamowity
konkurs Gumballa: Gazetka szkolna”
Warszawa, 12 wrzenia 2014: Stacja telewizyjna Cartoon Network zachca widzw z caej Polski do
stworzenia wasnych gazetek szkolnych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniw szk
podstawowych. Na zwycizcw czekaj wspaniae nagrody, a najlepsza praca konkursowa
zostanie opublikowana w magazynie Cartoon Network.
Z okazji premiery nowego sezonu serialu komediowego „Niesamowity wiat Gumballa”, Cartoon Network
zaprasza uczniw szk podstawowych i ich nauczycieli do wzicia udziau w konkursie na najciekawsz
gazetk szkoln. Celem akcji jest zachcenie dzieci do rozwijania umiejtnoci kreatywnego pisania i pracy w
zespole.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu wasnej gazetki szkolnej zoonej z trzech artykuw. Aby wzi
udzia w konkursie wystarczy uruchomi wyobrani i skorzysta z interaktywnego edytora online, ktry
pozwala wybra ukad gazetki, kolory czcionek, doda teksty i zdjcia. Edytor znajduje si pod adresem:
www.cartoonnetwork.pl/gazetkaszkolna. Konkurs trwa do 20 padziernika.
Zwycizcy konkursu zostan wybrani spord 20 zgosze, ktre otrzymaj najwysze oceny w gosowaniu
internautw. Przewodniczcym jury konkursowego bdzie Ben Bocquelet, twrca serialu „Niesamowity wiat
Gumballa”.
„Sekretem do stworzenia dobrej historii jest pisanie o tym, na czym naprawd ci zaley lub o czym co ci
bardzo mieszy, smuci, jest dla ciebie wane i woenie w to kawaka swojego serca” radzi uczestnikom
juror.
Najlepsza gazetka zostanie wydrukowana w magazynie Cartoon Network – ulubionym czasopimie
widzw stacji. Dodatkowo autorzy zwyciskiej pracy w nagrod otrzymaj aparaty fotograﬁczne, a ich szkoa
zestaw ksiek do biblioteki. Autorzy dwch wyrnionych prac otrzymaj gadety stacji, a ich szkoy rwnie
zostan nagrodzone zestawami ksiek. Szczegy konkursu dostpne s na stronie internetowej:
www.cartoonnetwork.pl/gazetkaszkolna.
„Niesamowity wiat Gumballa” to wielokrotnie nagradzany serial animowany, ktry opowiada
o przygodach 12-letniego niebieskiego kota Gumballa i jego najlepszego przyjaciela – zotej rybki
Darwina. Serial cieszy si popularnoci wrd dzieci na caym wiecie. Nic dziwnego, w kocu rodzina i szkoa
Gumballa s niesamowite. W dyrektorskim fotelu zasiada wochaty limak, a koledzy i koleanki z klasy
Gumballa prezentuj pen gam charakterw i ksztatw. Jest Penny – orzeszek ﬁstaszkowy z poroem, Idaho –
wesoy ziemniak, Carrie – wiecznie zmartwiony duszek, ktrego pragnie rozmieszy klasowy artowni
Banan Joe. Nowe odcinki „Niesamowitego wiata Gumballa” mona oglda w Cartoon Network
od poniedziaku do pitku o 16:50.
Cartoon Network to jeden z dwch ﬂagowych kanaw dla dzieci Turner Broadcasting System.

To najchtniej ogldana stacja dziecica w Polsce. Przez cay drugi kwarta 2014 roku i wakacje zajmowaa
pierwsz pozycj w rankingach ogldalnoci w grupie 4-15. Stacja kieruje swj program do dzieci w wieku od
6-12 lat. Synie z prezentowania wspczesnych, nowatorskich i dynamicznych seriali animowanych,
penych humorystycznych i sympatycznych postaci. Do najpopularniejszych produkcji stacji nale
„Niesamowity wiat Gumballa”, ktry w pierwszym kwartale 2014 roku obejrzao 115 milionw widzw na
caym wiecie, „Pora na przygod” obejrzana przez 132 miliony widzw, „Zwyczajny serial” obejrzany przez
109 milionw widzw i „Ben 10: Omniverse”, ktry dotar do 64 milionw widzw.
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