
Pravidla hry
Zpestřete si léto 2022 opět regionální hrou Poznáváme Valašsko, 
kterou pořádá Destinační společnost Valašsko. Po zajímavých místech, 
která třeba ještě neznáte, vás provede medvěd Jura. Na Valašsku vybral 
znovu dvacet míst, kde uložil razítka, a tipy na výlety v okolí.

Jak se zapojit?
Do hracího plánku na konci brožury otisknete medvědí tlapku s patřičným 
číslem navštíveného místa. Hrací plánek s otisky všech 20 razítek předložíte 
v některém z informačních center uvedených na zadní straně brožury, kde 
odevzdáte vyplněný slosovatelný ústřižek. Tímto se dostanete do slosování 
o ceny uvedené na následující straně. Hra probíhá od 1. 6. do 30. 9. 2022.

Kde najdete razítka?
Všechna razítka jsou umístěna venku, žádné razítko tak nepodléhá 
otevírací době a získání razítek není podmíněné zaplacením vstupu. 
Razítka  najdete v bezprostřední blízkosti daného místa. K razítku vás 
zavedou GPS souřadnice, které si můžete naskenovat pomocí QR kódu. 
U každého místa je popis, kde máte razítko hledat. Po otištění razítka 
do herního plánu vraťte, prosím, razítko na jeho původní místo v obalu.

Pokud budete mít problém s nalezením razítka, napište nám, prosím, 
na e-mail: regionalnihra@gmail.com

Jak proběhne slosování?
Z odevzdaných správně vyplněných ústřižků vylosujeme výherce. Tito 
výherci budou pozváni e-mailem k převzetí ceny do Horní Lidče.

Kdy a kde dojde k předání cen?
Předání cen proběhne na setkání účastníků hry Poznáváme Valašsko 
22. 10. 2022 v 15 hodin v nově otevřeném „Trezoru přírody“ v Horní 
Lidči. Vylosovaní účastníci budou vyzváni k převzetí 
cen e-mailem. Na ceny nevzniká právní nárok. 

Hru Poznáváme Valašsko pro 
vás připravilo Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko 
– Destinační společnost Valašsko, 
Svárov 1080, 75501 Vsetín.

Jaké budou letos ceny?
 3× Horský hotel Kohútka – Pobyty / kohutka.cz
 2× Skiareál Razula – půldenní dětské skipasy / valachy.cz
 2× Wellness Horal – vstupy na bowling / valachy.cz
 3× Wellness Horal – rodinné vstupy termály / valachy.cz
 4× Grandhotel Tatra – vstupy vodní svět / kycerka.cz
 2× Penzion Čertovy skály – večeře / penzioncertovyskaly.cz
 2× Penzion Čertovy skály – vstupy wellness / penzioncertovyskaly.cz
 2× Betlém Horní Lideč – vstupy / betlemhornilidec.cz
 2× Bowling Horní Lideč – vstupy / hornilidec.cz
 2× Pivní lázně Rožnov p. R. – vstupy / roznovskepivnilazne.cz
 10× Stezka Valaška – rodinné/osobní vstupy / stezkavalaska.cz
 5× Dětská džungle Vsetín – vstupy / dzunglevsetin.cz
 2× Valašský cyklodres / hornolidecsko.cz
 10× Plecháček s medvědem / visit-valassko.cz
 2× TM stav Vsetín – příměstský tábor Vsetín / dzunglevsetin.cz
 2× Muzeum Lačnov – vstupy / lacnov.eu
 3× Hotel Rusava – vstupy wellness 2 osoby / hotelrusava.cz
 3× Hotel Rusava – vstupy bazén 2 osoby / hotelrusava.cz
 5×  Pohádkové lázně Rožnov p. R. – vstupy / pohadkovelazne.cz
 2×  Wellness Calmare Valašské Klobouky – vstupy / calmare.cz
 1×  Keramika Hornolidečsko / hornolidecsko.cz
 1×  Dárkový koš / region-kromerizsko.cz
 1×  Kniha o regionu / region-kromerizsko.cz
 1×  Pivní lázně Rožnov p. R. – kosmetika / roznovskepivnilazne.cz
 1×  Zámek Bystřice p. H. – prohlídkový okruh / bystriceph.cz
 2×  Wellness Krytý bazén Valmez – vstupy / bazenvm.cz
 2×  Valmez kulturní zařízení – Horkýže slíže / kzvalmez.cz
 10×  Vrtule Valmez – permanentky pro dva / zlatesipy.tomici.cz/vrtule

FOTKA JE TÍM NEJLEPŠÍM SUVENÝREM Z CEST…#VISIT_VALASSKO

Valašské MeziříčíRožnov pod Radhoštěm


