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Pravidla soutěže 

Hlavním cílem soutěže je poznávání krás a zajímavostí Hlučínska a polských gmin Kietrz a 

Krzanowice.  

Celkem je pro účastníky soutěže připraveno 10 tras, které vedou obcemi a na Hlučínsku a 

gminami Kietrz a Krzanowice. Na každé trase jsou dány povinné body (sakrální stavby, 

přírodní zajímavosti apod.), které je potřeba navštívit, vyfotografovat se u nich a zároveň 

odpovědět na jednoduchou otázku týkající se většinou daného místa. Na fotografiích musí 

být vidět jak povinný bod, tak i zúčastněná osoba. Otázky ke každému místu jsou uvedeny 

v jednotlivých pracovních listech.  

Podmínkou účasti v soutěži je objet alespoň 1 trasu z 10. Pokud účastník objede všechny 

trasy, bude mít větší šanci na výhru, jelikož jeho jméno bude ve slosovací listině 10x. 

Každou trasu může účastník zaslat do soutěže jen jednou. Není podmínkou objet trasu 

najednou. Uvedená trasa na mapě je rovněž pouze trasou doporučenou a účastník na ni může 

nastoupit z libovolného místa a zvolit si libovolný směr. Doporučujeme zdolat trasy formou 

pěší nebo cykloturistiky. 

Fotografie musí být z období 1. 7. - 31. 8. 2019. Není nutné absolvovat danou trasu 

najednou, ale fotografie je nutné zaslat najednou až po splnění podmínek dané trasy.  

Po splnění každé trasy, účastníci zašlou všechny fotografie z každé trasy a vyplněný 

pracovní list: 

-  na e-mailovou adresu: poznavej@centrum.cz  

nebo 

- přinesou (zašlou) na adresu: Sdružení obcí Hlučínska, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice nebo 

do úřadu Gminy Kietrz a Krzanowice. 

Vždy je nutné uvést jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefon (e-mail)! 

 Všechny fotografie a vyplněné pracovní listy musí být na výše uvedený e-mail nebo 

adresy doručeny nejpozději do 10. 9. 2019.  

Zasláním fotografií účastník soutěže souhlasí s uveřejněním fotografií na webových 

stránkách a facebooku a se zpracováním svých osobních údajů! 

Po všech kontrolách fotografií i pracovních listů, bude probíhat vylosování výherců. Každá 

absolvovaná trasa znamená jeden lístek do slosovací tomboly. Účastníci mají možnost vyhrát 

zajímavé ceny.  

 

  

mailto:poznavej@centrum.cz


Všichni účastníci soutěže hrají na vlastní nebezpečí, za děti zodpovídají 

jejich zákonní zástupci! 

Při zdolávání jednotlivých tras samozřejmě můžete navštívit i další zajímavá místa. Abyste 

na žádná nezapomněli, můžete využít našeho bezplatného mobilního průvodce. Aplikace je 

určena pro všechny mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android, Apple iOS 

a Windows Phone. 

Získáte jej: 

• stažením z webové stránky: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.galileo.global.pruvodce 

• ve vašem mobilním telefonu přejděte na https://play.google.com/store/apps/ a stáhněte 

a nainstalujte průvodce přímo do vašeho telefonu. 

 

Odpovědi na otázky naleznete v nově vydaných propagačních materiálech: 

-  „Vítejte na Hlučínsku“ 

- „Gmina Krzanowice – Moravské inspirace“ 

- „Gmina Kietrz“  

 

Všechny propagační materiály naleznete na stránkách www.hlucinsko.com, www.kietrz.pl, 

www.krzanowice.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž je realizována v rámci projektu „Hlučínsko a polské gminy se představují“, reg. č. 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001326, který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů 

Euroregionu Silesia 2014-2020, z operačního programu INTERREG V-A Česká republika - 

Polsko. 
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