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Tisková zpráva
Výherci čtenářské soutěže byli vylosováni
Pět čtenářů, správných luštitelů čtenářské soutěže zimního vydání Krkonošské sezony je
známo. 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? a 5. Jak se nazývají
saně s „rohy“?, správně odpověděli, byli vylosováni a získávají ceny:
1.Hlavní cenu – pobyt pro dvě osoby v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou,
www.hotelhorizont.cz - získal pan V.N, Vystrkov. 2. Voucher na adrenalinové aktivity,
věnuje agentura Yellow Point, Špindlerův Mlýn, www.yellow-point.cz – získal pan K.C.,
Hradec Králové. 3.Skleněnou karafu a dvě sklenky, věnuje rodinná Sklárna Novosad a syn,
Harrachov, www.sklarnaharrachov.cz – získala paní Z.K, Chlumec nad Cidlinou.
4.Dva díly knihy „Poklady krkonošského muzea“ – věnuje Správa KRNAP, www.krnap.cz –
získala paní J.L, Trutnov. 5.Tričko s potiskem, věnuje Regionální turistické informační
centrum Krkonoše, www.krkonose.eu – získal pan O.B, Račetice.
I letní vydání turistických novin KS přineslo soutěž. Na otázky můžete odpovědět i vy:
1. Ve které obci se nachází Památník zapadlých vlastenců?. 2. Přes které hraniční
přejezdy v Krkonoších se dostanete automobilem do Polska?, 3. Kolik pivovarů
navštívíte na Krkonošské pivní stezce? 4. Ve kterém objektu a městě naleznete bývalý
vojenský bunkr s muzejní expozicí?, 5. Kde jsou v regionu „stopy“ a „artefakty“ Járy
Cimrmana?
Písemné odpovědi s názvem „Čtenářská soutěž o ceny“ a svou adresou zasílejte na:
Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Krkonošská 8, 543 01, Vrchlabí,
ČR, nebo na e-mail: info@krkonose.eu. Uzávěrka odpovědí: 31. října 2019. Losování
výherců proběhne v prosinci 2019. Vyhrát můžete: 1. cena - voucher na ubytovaní pro 2
osoby na 2 noci v hotelu Skalka na Benecku. Věnuje: Wellness hotel Skalka,
www.skalkabenecko.cz, 2. cena - volná rodinná vstupenka pro dvě děti a dva dospělé na
Stezku korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Věnuje: Stezka korunami stromů
Krkonoše, www.stezkakrkonose.cz, 3. cena - voucher do wellness centra v Harmony Club
Hotelu ve Špindlerově Mlýně. Věnuje: Harmony Club Hotel, www.harmonyclub.cz, 4. cena kniha Krkonoše od fotografa Radka Drahného. Věnuje: www.krkonose.eu, 5. cena - skleněný
náhrdelník od umělkyně Hany Kortanové z Železného Brodu. Věnuje: Hana Kortanová,
Kortan – sklo bižuterie.
Zpracovala: D. Palátková.
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

