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W tym roku chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w konkursie, w którym do rozszyfrowania będą 

cytaty, bon moty, mądrości ludzi związanych z wybranymi przez nas obliczami Mediolanu. 

Niekoniecznie cytowanymi będą rdzenni Mediolańczycy czy Włosi ;)  

Formuła konkursu nie wzięła się znikąd – jeden z wybitnych, a dla niektórych z najwybitniejszych 

intelektualistów naszych dziejów Leonardo da Vinci w wolnym czasie układał zagadki i rysował 

rebusy. Właśnie w tym duchu przedstawiać Wam będziemy kolejne wyzwania konkursowe. 

Nagroda jak zwykle bardzo atrakcyjna – „dzika karta” dla całej drużyny umożliwiająca bezkosztowo 

(czyli bez obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej) udział w zawodach GC SCM TFC 2018 i w przypadku 

zwycięstwa na szczeblu krajowym, udział w międzynarodowym finale, który w 2018 roku odbędzie się 

w Mediolanie. O koszty podróży do Mediolanu i koszty zakwaterowania na miejscu też nie trzeba się 

troszczyć – to wszystko zapewnia polski przedstawiciel organizatora zawodów, firma MPM 

Productivity Management. 

W jaki sposób można wygrać?  

Przede wszystkim należy zapisać się do newslettera MPM Productivity Management. 

Co parę tygodni, od października 2017 do lutego 2018 będziemy prezentować w newsletterze rebus / 

graficzną zagadkę. Pojawi się w sumie 8 zdań konkursowych. Wystarczy odgadnąć prawidłowo 3 

rebusy, żeby przystąpić do finału tego konkursu i zagrać o nagrodę główną, czyli „dziką kartę” na 

zawody GC SCM TFC 2018. Odpowiedzi przesyłajcie na adres: biuro@mpm24.com  (lub adres z 

którego otrzymujecie Państwo newsletter) i w tytule e-maila napiszcie „4 oblicza Mediolanu”. O tym, 

na czym będzie polegał finał i samym finalnym zadaniu, oczywiście będzie to zadanie niewymagające 

odejścia od biurka ;), poinformujemy w późniejszym czasie.  

Za każdym razem prawidłową odpowiedź opublikujemy na stronie scmteam.pl w zakładce konkursu 

„Avanti Milano!” oraz na profilu zawodów GC SCM TFC - https://www.facebook.com/gctfcpolska/  

Co więcej, postanowiliśmy również przyznać mniejsze nagrody za najszybsze prawidłowe odpowiedzi 

na każdy z 8 rebusów. Osoba, która nadeśle prawidłową odpowiedź i dotrze ona do nas na podany 

adres jako pierwsza, będzie wyróżniona sympatycznym upominkiem. Każdy z upominków będzie 

nawiązywał do słonecznej Italii  
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