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So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety poznaniu Slovenského raja a Spiša 

Tlačová správa 

 

 

 

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš pripravila pre rodiny s deťmi 

novú dobrodružno-poznávaciu cestu – So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety poznaniu 

Slovenského raja a Spiša. Na cestu je viazaná aj rovnomenná súťaž, ktorá bude prebiehať 

od 29. 07. do 30. 09. 2017 a prevedie detských návštevníkov vybranými zaujímavosťami 

regiónu, z ktorých väčšina je ťažiskovo zameraná práve na túto cieľovú skupinu.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OOCR Slovenský raj & Spiš reaguje na potrebu zatraktívnenia územia svojej pôsobnosti pre 

cieľovú skupinu rodín s deťmi novou dobrodružno-poznávacou cestou spojenou so súťažou. 

Úlohou súťažiacich je navštíviť dvanásť zaujímavostí Slovenského raja a Južného Spiša 

a správne zodpovedať jednoduché otázky týkajúce sa jednotlivých zaujímavostí. Pri každej 

z nich získajú malý darček a kontrolnú samolepku do karty v súťažnej brožúrke. Brožúrka so 

súťažnou kartou bude dostupná v členských ubytovacích zariadeniach OOCR a v turistických 

informačných centrách (TIC Spišská Nová Ves, Smižany, Čingov, Podlesok, Dobšinská Ľadová 

Jaskyňa, Dobšiná). Najusilovnejší súťažiaci, ktorí navštívia aspoň 10 z 12 zaujímavostí a zašlú 

vyplnenú kartu k nám, budú po skončení súťaže zaradení do žrebovania o hodnotné ceny. 

V prípade, že navštívili iba 9 zaujímavostí, v súťažnej brožúrke sa nachádza krížovka, ktorej 

správne vyplnená tajnička slúži ako „žolík“, namiesto ktorejkoľvek zo zaujímavostí.  

 

Náučná cesta „So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety poznaniu Slovenského raja a Spiša“ spája 

prírodné a kultúrne hodnoty území, ktoré sú už súčasťou iných náučných chodníkov a trás, 

resp. sú nové a nepoznané, čo je jej pridanou hodnotou – spája. Podstatná je aj 

dobrodružná, lákavá forma poznávania regiónu v rámci tejto náučnej cesty a súťaže. Projekt 

nadväzuje na minuloročnú úspešnú súťaž „Šťastíkova cesta“ a je realizovaný s finančnou 

podporou Nadácie Volkswagen Slovakia.  

V Spišskej Novej Vsi 25. 7. 2017  
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