Pohádkové Krkonoše se otevírají
Naplánujte si s dětmi báječné výlety v Pohádkových Krkonoších! Spolu s Krakonošem a jeho
pomocníky jsme připravili program pro celou rodinu. Myslíte, že už všechna zajímavá místa znáte? A
co když zrovna za humny čekají ještě nějaká, která jste dosud neobjevili? A přitom za návštěvu
s dětmi rozhodně stojí! Objevte je spolu, sbírejte razítka, najděte poklad při dobrodružných
hledačkách, poznejte jedinečnou a vzácnou přírodu Krkonoš a naučte děti, jak ji opatrovat a chránit.

Razítkovací hra Pohádkové Krkonoše
Na rodinné výlety se vybavte hravým průvodcem Pohádkové Krkonoše. Přináší zábavu, poučení, i
motivaci šlapat do kopců, když už nožky trochu pobolívají… Malovaná brožurka vás provede 30 místy,
která si děti zamilují. Navíc na nich můžete za návštěvu získat razítko a zapojit se tak do soutěže o
ceny. V terénu jsou tato místa označena samolepkou Pohádkové Krkonoše. Brožurka zároveň poradí,
co dalšího v místě navštívit nebo nabídne alternativu při špatném počasí. Jednoduché hry a kvízy
zabaví děti cestou nebo při čekání na oběd. Razítka si otisknou přímo do brožurky a ještě si mohou
zasoutěžit o prima ceny!
Jak hrát?
Stačí na kterémkoliv razítkovacím místě nebo v některém z krkonošských informačních center
zakoupit brožuru Pohádkové Krkonoše za 70 Kč. A můžete vyrazit na lov razítek. Hraje se vždy od
května do října. Pokud za jednu sezonu nenasbíráte dostatek razítek na vytouženou odměnu, nevadí.
Ve sbírání pokračujte klidně další rok! Jakmile nasbíráte dostatečný počet razítek, přímo z brožurky
odrhnete a vyplníte příslušný ústřižek. Ten odevzdáte obsluze jakéhokoliv razítkovacího místa a hned
se můžete těšit z vaší odměny.
Jaké ceny mohou děti získat za nasbíraná razítka?
•
•
•

za 3 nasbíraná razítka získají krkonošské omalovánky nebo pexeso,
za 5 razítek dostanou perličkovou ozdobu od firmy Rautis z Poniklé,
za 10 razítek se mohou těšit na ZDRAVOU LAHEV – skvělého parťáka na další dobrodružství.

Pokud se vám podaří od května do října ulovit 10 razítek, bude váš ústřižek navíc zařazen do slosování
o speciální cenu - 2 vouchery na pobyt v Resortu sv. František ve Špindlerově Mlýně v hodnotě 3.333
Kč.
Kde se dozvíte více?
Do světa Pohádkových Krkonoš vstupte přes webové stránky pohadkove.krkonose.eu. Otevřou vám
barevné zážitky a provedou vás všemi aktivitami projektu. Kromě razítkovací hry představí Geofun,
Questy nebo Skryté příběhy.
Ne všechna razítkovací místa jsou v květnu otevřena, některá čekají na letní sezonu. Sledujte proto
webové stránky i pro aktuální otevírací dobu.
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