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VYMAĽUJ ŠŤASTÍKA  A ZÍSKAJ ŽOLÍKA

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Zapojte sa do letnej prázdninovej
súťaže so Šťastíkom, ktorú pre
vás pripravila OOCR Slovenský raj
& Spiš s finančnou podporou
Embraco Slovakia s.r.o., na konci kto-
rej vás čaká malé prekvapenie. Tí, čo 
prejdú celú Šťastíkovú cestu, budú
zaradení do žrebovania o zaujímavé
ceny ako napr. víkendový pobyt  
v Porač parku, voľné vstupy  
do ZOO SNV, do lanového parku 
Monkeyland a rôzne vecné ceny.  
Všetky ceny budú zverejnené na webe 
www.vraji.sk a www.spis-region.sk 
najneskôr do 31. 7. 2016. 
Súťaž trvá od 1. 7. -  31. 8. 2016.

TVOJOU ÚLOHOU JE....

Absolvovať 7 súťažných stanovíšť. Na každom Ťa čaká 
zaujímavá úloha. Ak sa Ti podarí úlohu splniť, získaš  
pečiatku. Na postup do záverečného žrebovania  
potrebuješ získať 7 pečiatok, avšak ak Ti bude jedna  
chýbať, nesmúť. Vymaľovaním obrázku Šťastíka  
získavaš žolíka. 

V prípade získania najmenej 6 pečiatok  
a vymaľovania obrázka, odovzdaj vyplnený leták  
na príslušných stanovištiach alebo ho pošli poštou
na adresu: OOCR Slovenský raj & Spiš, Nábrežie 
Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves najneskôr  
do 5. 9. 2016. Výhercov budeme žrebovať 9. 9. 2016 
a nájdeme vás podľa vyplnených údajov.

VYPLŇ SVOJE ÚDAJE

za POZNANÍM a 
DOBRODRUŽSTVOMŠťastíkova

cesta

Meno:                            Vek:
.....................................................................
Priezvisko:
.....................................................................
Adresa:

.....................................................................

.....................................................................
Telefón:

.....................................................................
E-mail:

.....................................................................



Monkeyland

Porač Park

3.

5. Príď  zdolať prekážky do lanového 
parku v Madaras parku a získaj 
pečiatku pre Šťastíka. 

4. Príď sa pozrieť na Šťastíkových  
kamarátov do spišskonovoveskej ZOO  
a dozvieš sa viac o zvieratkách z rôznych 
kútov sveta. Ak uhádneš hádanku, ktorú 
sa Ťa opýtajú v pavilóne Aquaterra, získaš 
pečiatku.

2. Šťastík si vždy po ťažkej práci  
a prechádzkach v baniach rád
oddýchol na „konci sveta“.  
Príď aj Ty zažiť leto do Porač 
parku! Ak chceš získať pečiatku 
pre Šťastíkovu cestu, zdolaj
lezeckú stenu alebo si zahraj
minigolf a pečiatka je Tvoja.

2.

3. Šťastík stále túžil vedieť, čo sa 
skrýva za bránami kaštieľa. 
Ty to vieš? Ak nie, choď sa tam 
pozrieť a odhaľ záhadu, s ktorou 
sa Šťastík veru dlho natrápil. 

ZEJMARSKÁ 
ROKLINA

MARKUŠOVSKÝ
HRÍB

ZOO

6. Šťastík vybehne po 155 schodoch  
raz-dva, lebo sa nevie dočkať  
čarovného výhľadu na široko-ďaleko.  
Zvládneš to aj Ty? Ak áno, odmenou  
Ti bude ďalšia pečiatka. 

PALCMANSKÁ 
MAŚA

Kaštieľ a letohrádok
v Markušovciach

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

5.
6. 4.

Kostolná veža
v Spišskej Novej Vsi

Tomášovský výhľad

7.

1. 1. Zajazdi si na koni, hoď si 
klobúkom a získaj 
pečiatku pre Šťastíkovu 
cestu za poznaním 
a dobrodružstvom. 

KLÁŠTORISKO

MALÝ KYSEĽ

ZEJMARSKÁ 
ROKLINA

DOBŠINSKÁ 
ĽADOVÁ JASKYŇA

ČINGOV

7. Najdostupnejší vyhliadkový bod  
v Slovenskom raji Tomášovský výhľad má 
Šťastík najradšej. Odfoť sa tam spolu  
so Šťastíkom a pečiatku získaš, ak  
sa preukážeš fotkou v informačnom centre  
na Čingove alebo v informačnom centre 
Správy Národného parku Slovenský raj  
na Podlesku.

6. Šťastík vybehne po 155 schodoch  
raz-dva, lebo sa nevie dočkať  
čarovného výhľadu na široko-ďaleko.  
Zvládneš to aj Ty? Ak áno, odmenou  
Ti bude ďalšia pečiatka. 

PALCMANSKÁ 
MAŚA

Farma
na Samelovej lúke

PODLESOK


