Geocachingová hra

HLEDEJ VODOMILA 
Poznávejte s Vodomilem zajímavé studánky na území MAS Zubří země a MAS Rokytná

2015

Úkolem bude najít u studánky schránku
tzv. kešku a z ní opsat písmeno, které
bude uvnitř. Poté se zapsat do bločku,
který je ve schránce.

Do výherní akce je pro rok 2015 zařazeno 17 studánek. Jsou to:
1. Jůrova studánka

7. Béčnica

13. Jevišovka - prameniště

2. Na skalách

8. Císařská studánka

14. Pod Chatou

3. Studnická studánka

9. Čertova studánka

15. Ve Žlebě

4. Verunka

10. Pod Horou

16. V Čapatkách

5. V Jivině

11. Vítochovská studánka

17. Svatojánská studánka

6. Pramen U hráze

12. Pernovka

PODMÍNKY

Akce MAS Zubří země a MAS Rokytná je vypsaná na období od 23. dubna 2015 do 31. října 2015.
66 Do akce je pro rok 2015 zařazeno 17 studánek, který se vyskytují na území
MAS Zubří země a MAS Rokytná.
66 Každý účastník má za úkol najít u každé studánky schránku tzv. „kešku“, ve které je
ukryto jedno písmeno tajenky. Poté se zapíše do přiloženého bločku jako důkaz, že
u studánky byl.
66 Cílem hry je navštívit všechny studánky a tím vyluštit tajenku.
66 Schránka je ukryta tak, aby nebylo třeba zasahovat do stavebních prvků
a mobiliáře studánky.
66 Prosíme účastníky, aby schránky NENIČILI A NEPŘESOUVALI!
66 Přesnou lokalizaci studánky najdete na stránkách www.znamstudanku.cz.

66 Do 13. listopadu 2015 účastník akce předá osobně či odešle na adresu MAS Zubří
země, o.p.s., Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 nebo na adresu MAS
Rokytná, o.p.s., Srázná 444, Moravské Budějovice, 676 00, oddělenou a vyplněnou část
legitimace.
66 Pokud bude mít účastník vyplněno:
¶¶ alespoň 7 písmen získává pexeso a samolepku Vodomila (při osobním doručení
ihned, jinak budou ceny zaslány poštou)
¶¶ celou tajenku získává pexeso a samolepku Vodomila a postupuje
do dalšího slosování o ceny
66 Slosování proběhne dne 28. listopadu 2015 na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
u příležitosti Vánočního koledování aneb Otevření adventu 2015.

Bližší informace o podmínkách této akce získáte v kanceláři MAS Zubří země v Bystřici nad Pernštejnem,
v kanceláři MAS Rokytná v Moravských Budějovicích nebo na webových stránkách.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

