Pětilístek roste v kraji,
kde staré pověsti ožívají

Vyhrajte víkendový pobyt a jiné zajímavé ceny
Za pověstmi Chrudimska – Hlinecka s Pětilístkem
Cestujete v létě rádi? Pak pro Vás máme báječný tip na letní výlety pro celou rodinu po
turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko. Pětilístek, což je volné sdružení informačních
center této oblasti pro vás připravil letní soutěž o zajímavé ceny. Přijďte se podívat do míst,
kde se kdysi odehrávaly zajímavé příběhy a děly podivné věci, kde se minulost a současnost
potkávají, kde možná ještě dnes najdete kousek kouzla starých příběhů… Pětilístek vás těmito
místy provede. Dozvíte se spoustu zajímavého a ještě obdržíte puzzle s obrázkem mapky
turistické oblasti.
Jediná investice do soutěže je zakoupení Putovní knížky za 20 Kč v některém ze sedmi
informačních center (Chrudim, Slatiňany, Hlinsko, Nasavrky, Třemošnice, Heřmanův Městec,
Seč). Pak už záleží na vás, jakou formu cestování zvolíte. Ceny pro vítěze jsou velmi lákavé a
hodnotné. Jejich seznam je k nahlédnutí v informačních centrech a na www.navstevnik.cz.
Pravidla soutěže:
1. Každý, kdo má chuť zúčastnit se soutěže Za pověstmi Chrudimska – Hlinecka, si
koupí za 20 Kč Putovní knížku v některém z těchto informačních center oblasti: IC
Chrudim, Hlinsko, Heřmanův Městec, Třemošnice, Seč, Slatiňany, Nasavrky.
2. V Putovní knížce je 14 krátkých pověstí a 14 kontrolních soutěžních otázek. Každé
informační centrum připravilo dvě pověsti a ke každé jednu otázku.
3. Úkolem soutěžícího je navštívit nejméně 8 míst, o kterých hovoří jednotlivé pověsti,
najít tam odpovědi na 8 otázek a získat alespoň 4 razítka pořádajících IC. V IC obdrží
část puzzle s obrázkem mapky, kde jsou motivy navštívených míst. V Putovní knížce
na stránkách 15 a 16 je slosovací lístek. Do něj soutěžící napíše odpovědi na otázky
k jednotlivým pověstem a nechá si razítky potvrdit návštěvu minimálně ve čtyřech IC.
Pak doplní kontaktní údaje, slosovací lístek odstřihne a odevzdá v jednom ze
zúčastněných IC nebo ji pošle poštou na adresu IC.
4. Slosovací lístky je třeba předat nebo poslat nejpozději do 15. 9. 2012.
5. Z předaných nebo zaslaných slosovacích lístků se správnými odpověďmi bude
vylosována hlavní cena (víkendové ubytování pro dvě osoby s polopenzí a dalšími
službami) a 7 vedlejších cen. Losování a výsledky budou nepřítomným oznámeny na
jejich uvedených kontaktech. Vylosované ceny musí být výhercem vyzvednuty do 1
měsíce ode dne slosování.
6. Datum slosování a ceny budou zveřejněny v prostorách všech zúčastněných
informačních center, na jejich webových stránkách a na stránkách turistické oblasti
Chrudimsko-Hlinecko www.navstevnik.cz. Po slosování bude na těchto místech
k nahlédnutí také seznam výherců.
Pravidla soutěže a kontakty na jednotlivá informační centra najdete také na letáčcích
v jednotlivých infocentrech.
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Co je PĚTILÍSTEK?
Jedná se o volné sdružení informačních center v turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko
(konkrétně Chrudim, Slatiňany, Hlinsko, Nasavrky, Třemošnice, Heřmanův Městec a Seč).
Hlavním cílem je hlubší spolupráce ve službách pro turisty, poskytování komplexních
informací a propagace oblasti, která nabízí množství turistických lákadel. Jako specifický cíl
lze uvést propagaci oblasti prostřednictvím starých pověstí a příběhů v duchu hesla „Pětilístek
roste v kraji, kde staré pověsti ožívají“. Záměrem je taktéž představit infocentra jako
zprostředkovatele a spolupořadatele kulturních a sportovních akcí.

Chrudimsko - Hlinecko

Turistické informační centra Pětilístku
Informační centrum města Chrudim, Resselovo náměstí 1, www.chrudimsky.navstevnik.cz
Městské informační centrum Hlinsko, Husova 41, www.hlinecky.navstevnik.cz
Turistické informační centrum Heřmanův městsc, Náměstí míru 288 www.hermanomestecky.navstevnik.cz
Infocentrum Slatiňany, T.G. Masaryka 56, www.slatinansky.navstevnik.cz
Informační centrum města Třemošnice, 1. Máje 56, www.tremosnicky.navstevnik.cz
Informační centrum Nasavrky, Náměstí 1 – zámek, www.nasavrcky.navstevnik.cz
Turistické informační centrum Seč, Chrudimská 94, www.secsky.navstevnik.cz
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