PROPOZICE A CENY
A/
Akce Města Bystřice nad Pernštejnem je vypsána na období od 1. května do 31. října 2021.
Kontaktní místa vydávají účastnické legitimace a stvrzují razítky návštěvu konkrétní lokality
B/
Účastník poznávací akce má nárok pouze na 1 legitimaci a pouze na razítko do své vlastní
legitimace. Razítko do legitimace za návštěvu lokality obdrží účastník na kontaktním místě, v provozní době
a na vyžádání. V případě, že na daném místě nebude možné razítko získat, lze je nahradit selfie
fotografiemi, přičemž musí být rozlišitelná daná lokalita.
C/
Kromě získání razítek účastník akce dále vyplní do legitimace požadované údaje uvedené v této
legitimaci a odpovědi na otázky.
D/
Do 26. 11. 2021 účastník akce předá či jinak doručí na adresu Turistického informačního centra
v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 1, oddělenou, orazítkovanou a vyplněnou část legitimace.
Pro splnění základních podmínek postačí vyplnit minimálně 8 rubrik s razítky a správnými odpověďmi.
E/

Pokud bude mít účastník vyplněno:

8 rubrik se správnými odpověďmi, obdrží 1 vstupenku na rok 2022 do Centra Eden v Bystřici n. P., za 9
rubrik se správnými odpověďmi obdrží 1 VIP vstupenku na rok 2022 do zábavního areálu Šiklův mlýn a za
10 rubrik se správnou odpovědí postupuje do slosování o 13 hodnotných cen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jízdní kolo v hodnotě 10 000 Kč věnuje Město Bystřice n. P.
Dárkový poukaz pro 4 osoby na atrakce + vstup do zábavního areálu Šiklův mlýn a strašidelného
zámku Draxmoor v hodnotě 2 000 Kč (platnost na sezónu 2022)
Poukaz na občerstvení ve výši 1 000 Kč v restauraci Harenda v Bystřici n. P.
Poukaz na občerstvení ve výši 1 000 Kč v hotelu Skalský dvůr
2 vouchery na celoroční vstup do Centra Eden pro rok 2022
Areál sportu a kultury Bystřice n. P. – 10x vstup do bazénu/posilovny
2 vstupenky na divadelní představení v Kulturním domě v Bystřici (hodnota 700 Kč)
Hodnotné knihy Nové Město na Moravě – včera a dnes, Zmizelé Nové Město na Moravě
Hodnotné knihy Bystřice nad Pernštejnem – včera a dnes I, II
Dárkový balíček s upomínkovými předměty městyse Nedvědice
Dárkový balíček s upomínkovými předměty města Bystřice nad Pernštejnem
Dárkový balíček s upomínkovými předměty destinační společnosti Koruna Vysočiny

Všech 13 vylosovaných účastníků také obdrží knihu Pernštejnský tis – Pověsti ze Zubří země (H. Jurman)

Bližší informace o podmínkách a výhrách získáte v TIC Bystřice n. P. nebo na www.korunavysociny.cz
Informovat o výhrách budeme pouze účastníky, kteří uvedou e-mailovou adresu.
Vydalo Město Bystřice nad Pernštejnem, duben 2021, náklad 2 000 ks.

