Porsgrunn, mars 2022

Informasjon om BARNAS DAG OPPTOGET
21. mai 2022 KL 14.30
Etter to år med avlyst Barnas Dag i Porsgrunn, som før det hadde vært arrangert hvert år siden
slutten av 1940 tallet, håper vi mange er klar for å igjen være med på en festdag for barn og unge i Porsgrunn!
Vi kom dessverre senere i gang med å utlyse konkurranse om motto for opptoget p.g.a pandemien, men vi
jobber nå for at Barnas Dag 21 mai skal bli så normal som mulig og komitéen har vurdert et 30 talls forslag som
var innsendt som tema for årets Barnas Dag opptog.

Valget falt ned på:

Den store festdagen
som er innsendt fra Vest Tun Barnehage
Den store festdagen, hva kan nå det være? En stor festdag vil kunne være det meste om en slipper fantasien
løs. En festdag for meg vil kunne være noe helt annet en for deg, så her kan du slippe fantasien løs.
Etter 2 år med nedstenging og Korona så tror vi at dette tema kan by på enorme muligheter.

•
•
•

En festdag kan for noen være gebursdag, en familiesamling, en samling hvor vi
ikke har begrensinger.
En dag hvor vi sammen kan dra på tur med venner, famille eller andre
Et arrangement som vi har savnet eller som vi ønsker å gjenskape/ gjenoppleve

Vi håper på stort engasjement fra barn, barnehageansatte og foreldre slik at årets motto for opptoget kan
resultere i mange kreative og flotte tolkninger i årets opptog. Mulighetene er mange og vi håper at årets tema
kan inspirere foreldre, barn og barnehagene til å delta i Barnas Dag opptoget.
Slipp fantasien løs og bli med på opptoget!
De 3 beste innslagene vil mottatt pengepremier, hvor man for 1. premie mottar kr 6000,- for 2. premie 4000,og for 3. premie 2500,-. Eventuelle pengepremier kan kun benyttes til aktiviteter for barn og ikke til ordinær
drift av barnehagene. Premiene er levert av SpareBank 1 Sørøst-Norge
Musikk korpsene vil ha en egen sjarmørpris på 2500,-. Kriterier for korpsene er spilleglede, engasjement, appell
til publikum/meddeltakere i opptoget.
Vi håper så mange som mulig har lyst til å delta. Påmelding til opptoget kan sendes inn til E-post:
post@bdip.no. Vedlagt ligger påmeldingsskjema, siste first for påmelding er søndag 29. april, Informasjon om
opptoget med puljeoppsett og annen praktisk informasjon vil bli sendt ut til alle som melder seg på i etterkant
av påmeldingsfristen.
Med vennlig hilsen
Barnas Dag komiteen i Porsgrunn
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