Pravidla výherní poznávací akce

S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ
A/ Výherní poznávací akce je vypsána na období od 1.5. do 30.9.2007.
B/ Do výherní poznávací akce je pro rok 2007 zařazeno 12 památek a sportovních
turistických zařízení. Jde o:
1/ Turistické informační centrum v Bystřici nad Pernštejnem
2/ Westernové městečko Šiklův Mlýn u Zvole
3/ Kostelík sv. Michaela ve Vítochově
4/ Svratecká vodohospodářská naučná stezka mezi obcemi Dalečín a Koroužné
(místní část Švařec)
5/ Kostel sv. Václava ve Zvoli
6/ Rozhledna Karasín
7/ Rekreační zařízení Domanínský rybník
8/ Areál sportu v Bystřici nad Pernštejnem
9/ Sportovní areál Borovinka u Domanína
10/ Strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce
11/ Státní hrad Pernštejn
12/ Kostel s. Bartoloměje v Rozsochách
C/ Pro jednotlivé lokality jsou určena kontaktní místa. Jejich výčet a provozní doba jsou
uvedeny na zadní straně legitimace účastníka. Kontaktní místa mají k dispozici podmínky
poznávací akce, vydávají za poplatek účastnické legitimace a stvrzují razítky návštěvu
konkrétní lokality. Legitimace výherní akce budou k dispozici i na dalších místech
mikroregionu – v podnicích, které poskytly do letní akce výhry, na obecních úřadech aj.
D/ Účastník poznávací akce má nárok pouze na 1 legitimaci.
E/ Razítko do legitimace za návštěvu lokality obdrží účastník na kontaktním místě, v provozní
době a na vyžádání.
F/ Do 15.10.2007 účastník akce předá či odešle na adresu kanceláře Mikroregionu
Bystřicko v Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405 (budova MěÚ) oddělenou, orazítkovanou
(pro splnění podmínek postačí získat razítka na 11 z 12 vypsaných míst) a vyplněnou část
legitimace. Osobní data účastníka slouží pouze pro organizaci akce a kontrolu a pořadatel
akce zajistí, aby nebyla dostupná pro případné zneužití.

G/ Každý účastník, který předal dle podmínek orazítkovanou a vyplněnou část legitimace, má
nárok od 1.11.2007 do 31.3.2008 na jednorázový bezplatný hodinový vstup do
krytého bazénu v Areálu sportu v Bystřici nad Pernštejnem, v provozní době pro
veřejnost, tj. v od pondělí do pátku 7 – 22 hodin, v sobotu a neděli 9 – 22 hodin, po
předchozí osobní či telefonické domluvě (566 551 098).
H/

Vyplněné a v termínu odevzdané legitimace budou do 31.10.2007 slosovány
a 6 vylosovaných výherců získá následující ceny dle vlastního výběru v pořadí dle
vylosování:

-

víkendové ubytování pro 2 osoby v
Domanín 127

-

víkendové ubytování pro 2 osoby v hotelu Siesta ve Víru v období od 5.1. do 31.3.2008

-

romantický večer pro 2 osoby v penzionu Horácko v Unčíně v období od 5.1. do
31.3.2008

-

víkendové ubytování pro 2 osoby v Hospůdce Pohádka v Hlubokém u Dalečína v období
od 5.1. do 31.3.2008

-

slavnostní pohoštění pro dvě osoby v pohostinství U Střešňáků v Rozsochách v období
od 5.1. do 31.3.2008

-

období od 5.1. do 31.3.2008 v areálu Borovinka,

rodinné vstupné na den pobytu v Šiklově Mlýně pro letní sezónu 2008.

Výherci budou o výhrách a podmínkách jejich výběru a uplatnění písemně vyrozuměni.
Současně uvedou výsledek slosování regionální noviny a bude zveřejněn na webových adresách
www.bystricenp.cz a www.bystricko.cz, kde budou zveřejněny od dubna i podmínky soutěže.

