Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel: 499 405 321, IČO 70157898
E-mail: svazek@krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu
Office: www.svazek.krkonose.eu

Tisková zpráva
Výherci čtenářské soutěže z Krkonošské sezony byli vylosováni
Při Valné hromadě Svazku Krkonoše proběhlo losování úspěšných soutěžících, kteří správně
odpověděli na pět otázek:
1. Odkud pochází historik Miloslav Bartoš?, 2. Jak se jmenuje nový propagační materiál
Svazku Krkonoše s výhledy na hory?, 3. Ve kterém roce byl založen Krkonošský národní
park?, 4. Kde se nachází Údolí paláců a zahrad?, 5. Mezi kterými krkonošskými městy je
třeba dostavět koleje?
Vylosováni a odměněni byli:
*Manželé Věra a Daniel Š. z Jilemnice, 1. cena - voucher na víkendový pobyt v hotelu Orea
Resort Horal ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně,
*Paní Květa T. ze Smržovky, 2. cena - knihy Správy KRNAP,
*Pan Josef W. z Rychnova nad Kněžnou, 3. cena - umělecký svícen,
*Paní Danuše K. z Lichnova, 4. cena – termohrnek,
*Paní Pavla K. z Prahy, 5. cena - tričko s logem.
Zimní vydání turistických novin Krkonošská sezona dává šanci dalším soutěžícím.
Na otázky: 1. Kde se nachází herní krajina Pecka?, 2. Jak se nazývá soubor dvanácti pěších
výletů ve Vysokém nad Jizerou?, 3. Ve kterém roce bude dokončeno Krkonošské muzeum ve
vrchlabském augustiniánském klášteře, resp. Návštěvnické centrum Správy KRNAP?, 4. Kde
vyrůstá nová expozice s artefakty historie lyžování?, 5. Jak se nazývají saně s „rohy“?,
je třeba odpovědět do 31. května 2019. Losování proběhne v červnu 2019.
Na správné a vylosované luštitele čekají hodnotné ceny:
1.Pobyt pro dvě osoby v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, www.hotelhorizont.cz,
2. Voucher na adrenalinové aktivity, věnuje agentura Yellow Point, Špindlerův Mlýn,
www.yellow-point.cz,
3.Skleněná karafa a dvě sklenky, věnuje rodinná Sklárna Novosad a syn, Harrachov,
www.sklarnaharrachov.cz,
4.Dva díly knihy „Poklady krkonošského muzea“ – věnuje Správa KRNAP, www.krnap.cz,
5.Tričko s potiskem, věnuje Regionální turistické informační centrum Krkonoše,
www.krkonose.eu.
Zpracovala: D. Palátková, leden 2019.
Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše
najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a na
facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

