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Tisková zpráva 

Pohádkové Krkonoše,  

aneb: Razítkovací hra „Po stopách Krakonoše“ pokračuje 

                                                 www.pohadkove.krkonose.eu 

Krkonošské pohádky byly a jsou inspirací pro projekt určený dětem s rodiči i prarodiči 

„Pohádkové Krkonoše“. Otevírají náruč příležitostí k využití volného času se zábavou, 

kombinovanou s poznáním a poučením. Doprovázet budou postavičky Hančí, Pana lesního a 

Krakonoše se sojkou.  

 

Je načase si začít hrát, bavit se a poznávat nová místa! Jak? 

Ve spolupracujících krkonošských informačních centrech získáte zdarma skládací mapku s 

předtištěnými okénky pro razítka. Mapku můžete získat také stažením z webových stránek 

www.pohadkove.krkonose.eu. Když navštívíte některé v mapce uvedené cíle z razítkovacích 

míst, děti splní úkol nebo zodpoví otázku, do mapy v místě otisknou razítko. Za 3, 5 nebo 10 

razítek získají odměny. Za 3 razítka speciální krkonošské omalovánky, za 5 razítek pexeso s 

motivy pohádkových postaviček, za 10 razítek barevnou pláštěnku pončo nebo pastelky. 

 

Razítkovací hra vrcholí soutěží s Krakonošovou partičkou o pěknou odměnu 

Neváhejte a zapojte se do soutěže o dva vouchery v hodnotě 2 x 3.333 Kč 

Co musíte udělat? Nasbírejte minimálně 3 razítka z pohádkových míst a odevzdejte ústřižek 

z rohu mapky v jednom z uvedených informačních center do termínu 31. 8. 2020.  

Ústřižky můžete odevzdat v Regionálním turistickém informačním centru Krkonoše ve 

Vrchlabí, informačních centrech v Harrachově, Rokytnici nad Jizerou, Svobodě nad Úpou, 

Jilemnici, Černém Dole, Trutnově, Peci pod Sněžkou, Malé Úpě nebo Hostinném. V září 

2020 proběhne losování.  
 

Cena pro vítěze 

– výlet do Resortu sv. František – Erlebachova a Josefova bouda 

nad Špindlerovým Mlýnem 

 

Když se na vás štěstí usměje, přijde vám ze Svazku Krkonoše radostná zpráva, že jste získali 

dárkový poukaz - voucher v hodnotě 3.333 Kč, který lze uplatnit do dubna roku 2021 a využít 

na ubytování, konzumaci, masáže a další služby v Resortu sv. František. S kompletní 

nabídkou služeb Resortu sv. František nad Špindlerovým Mlýnem se seznámíte na: 

www.erlebachovabouda.cz 
 

Zpracovala D. Palátková. Červen 2020. 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 

také na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu 
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