Soutěžte s námi
a vyhrajte super ceny!

Mapa soutěžních míst

VELKÁ SOUTĚŽ

M. D. RETTIGOVÁ
Z LITOMYŠLE

Navštivte některé z 25 nejzajímavějších míst Českomoravského pomezí a při zakoupení vstupenky obdržíte
samolepku se soutěžním kupónem.
Soutěžní kupón nalepte do hrací karty do políčka s příslušným číslem.
Pokud nasbíráte alespoň 3 různé kupóny v alespoň dvou
odlišných barvách, vyzvedněte si dárek v některém
z informačních center v Litomyšli, Moravské Třebové,
Poličce, Svitavách nebo Vysokém Mýtě.
Hrací karta bude následně opatřena razítkem. Na již orazítkovanou hrací kartu není možné vyzvednout další dárek.
Pokračujte v soutěži, sbírejte další kupóny a zahrajte
si o hlavní ceny! Pokud nasbíráte alespoň 6 různých kupónů v minimálně třech odlišných barvách, můžete vyhrát
mobil, tablet, víkendový pobyt a další hodnotné ceny.
Zaregistrujte svoji hrací kartu s vyplněnými údaji na
www.ceskomoravskepomezi.cz a budete zařazeni do losování.
Hrací kartu je také možné poslat na adresu: Českomoravské
pomezí, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl nebo e-mailem
na bonus@ceskomoravskepomezi.cz.
Soutěžící, který odevzdá hrací kartu s největším počtem
kupónů, vyhrává speciální hlavní cenu.
V případě více soutěžících se stejným počtem kupónů bude
tato cena vylosována.
Hrací kartu můžete zaregistrovat nebo zaslat vždy do
31. října.
Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry
nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou
být vyměněny za hotovost.

Stolní hra
Se všemi soutěžními místy vás blíže seznámí oblíbená
stolní hra, kterou můžete také vyhrát.
Určitě si u ní užijete spoustu zábavy a třeba si i naplánujete
výlet na místa, která jste ještě nestihli navštívit.
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Plné znění pravidel soutěže „Kouzelné putování Českomoravským pomezím” je uvedeno na www.ceskomoravskepomezi.cz.

Staňte se fanoušky Českomoravského pomezí
na Facebooku a Instagramu a soutěžte o atraktivní ceny!

Kouzelné putování
Českomoravským
pomezím

Vyhrajte mobil,
tablet nebo
víkendový pobyt!
STAVITEL ZDISLAV
Z POLIČKY

Při toulkách Českomoravským pomezím budou vašimi důležitými pomocníky také turistická mapa a praktický průvodce
s doporučenými prohlídkami a tipy na výlet. Zakoupit si je můžete v informačních centrech regionu.

Jaké ceny
můžete vyhrát?
1. cena
2. cena
3. cena
4. cena
5. cena
6. cena
7. – 14. cena

mobilní telefon
tablet
víkendový pobyt pro 2 osoby v Litomyšli
víkendový pobyt pro 2
víkendový pobyt pro 2 osoby ve Svitavách
vstupenky na Smetanovu Litomyšl
taška plná dárků od Českomoravského pomezí
(např. sportovní tašky, trička, mikiny, termosky,
cyklistické vybavení a mnoho dalšího)
+ vstupenky do památek, muzeí a sportovních
zařízení
15.– 20. cena taška plná dárků od Českomoravského pomezí

Speciální
hlavní cena

mobilní telefon

Multimediální mobilní aplikace
Českomoravského pomezí
• turistické atraktivity
• mapy a navigace
• doporučené prohlídky
• tipy na výlet
• videa a fotografie
• virtuální prohlídky
Stahujte zdarma na Google Play
a v App Store!
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Historické centrum
ve Svitavách

Hrad Svojanov

Historické centrum
ve Vysokém Mýtě
samolepku obdržíte
v IC Vysoké Mýto
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Městské muzeum
a galerie ve Svitavách

Rodná světnička
Bohuslava Martinů
v Poličce

Regionální muzeum
ve Vysokém Mýtě
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Muzeum esperanta
Svitavy

Historické centrum
v Poličce
samolepku obdržíte v IC Polička

Muzeum českého
karosářství
Vysoké Mýto
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Průmyslové muzeum
a úzkokolejka
v Mladějově

Centrum Bohuslava
Martinů v Poličce

Expozice Andělé
na návrší Litomyšl
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Zámek
Moravská Třebová

Městské hradby
v Poličce

Zámek Litomyšl
UNESCO
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samolepku obdržíte v IC Svitavy

razítko

JOSEF SODOMKA
Z VYSOKÉHO MÝTA
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Vydejte se s námi poznávat krásy regionu na pomezí
Čech a Moravy a vyhrajte některou z hodnotných cen.
Na vaši návštěvu se těší 25 atraktivních míst
Českomoravského pomezí i naši hraví průvodci, známé
i dosud nepoznané osobnosti spojené s městy Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto.
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samolepku obdržíte v IC Litomyšl
po předložení vstupenky
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Muzeum egyptské
princezny
Moravská Třebová

Muzeum dýmek
Proseč

Zámecké sklepení
se sochami Olbrama
Zoubka v Litomyšli
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Cesta od renesance
k baroku M. Třebová

Toulovcova rozhledna
Toulovcovy maštale

Portmoneum
– Museum Josefa
Váchala Litomyšl
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Rozhledna J. Cimrmana
Březová nad Svitavou

Zámek
Nové Hrady

Regionální muzeum
v Litomyšli

samolepku obdržíte v IC M. Třebová

samolepku obdržíte
v IC Březová nad Svitavou
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putování
Českomoravským
pomezím
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