
 
 
 

 
Šumavou  

nejen CYKLOTRASOU CHRISTIANA BATTAGLII 
Železná Ruda < = > Nová Pec,  léto 2009 

 
 

       Prožíváte dovolenou, či jen víkend na Šumavě? Jste cykloturisté a rádi poznáváte  krásy 
a přírodní zajímavosti Šumavy? Poznávejte tedy Šumavu ze sedla svého kola a zároveň 
využijte možnosti něco vyhrát!  
Stačí vyzvednout si slosovací lístek v Informačním turistickém centru Města Železná Ruda 
/dále ITC/, nebo v Nové Peci (Wellness hotel Marlin), který v daném termínu, vyplněný a 
opatřený soutěžními razítky, odevzdáte v jednom z výše uvedených míst. 
 
Pravidla soutěže: 
1. Termín a účast: 
 - Soutěž probíhá v období od 30.5. do 30.9.2009 včetně. 
 - účastníkem soutěže může být každý, kdo si osobně vyzvedne slosovací    
   lístek v ITC Železná Ruda, nebo v Nové Peci (Wellness hotel Marlin) 
 
2. Trasa: 
 ¨- je vedena po Šumavské cyklotrase Christiana Battaglii  (cyklotrasa č.33). s možností    
     využití cyklotrasy č. 2013 v úseku mezi Modravou a Novou Pecí.  Směr absolvování   
     je libovolný, trasu je možné absolvovat z kteréhokoliv místa na trase s podmínkou, že     
     musí být dosaženo obou koncových míst a zároveň projeto místo s kontrolním razítkem (IS   
     NP Šumava Rokyta). Trasa může být rozdělena na „etapy“, tzn. může být projeta i ve        
     dvou, nebo více dnech 
     Celková délka trasy po cykoltrase Ch.Battaglii je 103 km, při využití cyklotrasy  
     č. 2013 cca 123 km. 
      
3. Průběh soutěže: 
- slosovatelné lístky budou k dispozici v:  ITC Železná Ruda, Javorská 154, 
                                                                   Wellness Hotel Marlin, Nová Pec 
- slosovatelné budou lístky úplně a čitelně vyplněné, podepsané a opatřené razítky ze  
  stanovených míst na cyklotrase Ch. Battaglii, nebo na cyklotrase č.2013., kterými jsou: 
 - ITC Železná Ruda   

- IS NP Šumava Rokyta 
- Nová Pec, Wellnes hotel Marlin 

- účast v soutěži je omezena na jeden slosovatelný lístek/osoba  
- slosovatelné lístky budou odevzdány v termínu soutěže do sběrného boxu na ITC Železná  
  Ruda, nebo ve Wllness hotelu Marlin v Nové Peci 
 
4. Výherci: 
- výherce souhlasí se zveřejněním svého jména a částečné adresy /obec/ na webové stránce  
   ITC Železná Ruda po dobu jednoho měsíce od slosování, 



- o výhře budou výherci uvědoměni písemně, příp.telefonicky z ITC. Výhercům bude dán  
   kontakt  na sponzora výhry, výherce osloví sponzora a domluví s ním převzetí, nebo vy- 
   užití ceny.  
- výhru nelze vymáhat právní cestou, účastníci soutěže nemohou požadovat peněžité plnění 
   výměnou za soutěžní výhru. 
- o výherci konkrétní ceny bude uvědoměn sponzor – dárce ceny. 
 
5. Pořadatel: 
- pořadatelem soutěže je Město Železná Ruda, prostřednictvím ITC  Železná Ruda, ve spolu- 
   práci s NP Šumava a Wellness hotelem Marlin Nová Pec, 
. 
6. Ceny: 
- pořadí cen nebude stanoveno, bude se losovat způsobem: k vylosovanému výherci bude vy- 
  losována cena 
- seznam cen bude zveřejněn současně se sponzory a s pravidly soutěže na   
  www.sumava.net/itcruda,  v Železnorudském zpravodaji a v dalším tisku . 
 

Seznam cen  
 
5x víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu, nebo penzionu, 
1x víkendový pobyt pro 4 osoby v hotelu, nebo penzionu, 
1x víkendový pobyt pro 6 osob v hotelu 
1x ubytovací poukaz v hodnotě 1.000,- Kč 
1x poukaz na servis služby(cyklo, ski) v hodnotě 600,- Kč, 
1x zapůjčení lyžařského (snowboard.) vybavení pro 2 osoby na víkend v lyž.areálu, 
1x oběd (večeře) v hotelu s prohlídkou pivovarského muzea a knajpy v hodnotě 300,- Kč 
1x jednorázová volná vstupenka do hotel.bazénu pro 5 osob 
3x soubor mapa + průvodce v hodnotě á 300,- Kč 
 

Sponzoři soutěže: 
 
Hotel ČERTŮV MLÝN, Špičák 
Hotel GRÁDL, Ž.Ruda 
Hotel SLAVIE, Ž.Ruda 
Chata REBEL, Špičák 
Město Železná Ruda 
Pension BÖHMERWALD, Ž.Ruda 
Penzion BERKA, Špičák 
Penzion ALFA, Ž.Ruda 
SKI AREÁL ŠPIČÁK 
SKI-BIKE APARTMENTS SAMOTY, Ž.Ruda 
SKI SNOW MAX, p.Filip, Ž.Ruda 
Ubytování U BERANŮ 
Wellness hotel MARLIN, Nová Pec 
 
Poznámka: k návratu do místa startu lze kromě oblasti u Nové Pece využít cyklobusu, který je 
v provozu v letní sezoně (Železná Ruda – Kaplice p.Boubínem), je nutné si předem ověřit 
časové údaje o jeho provozu!   
 
                                                                                                                 /ITC Ž.Ruda, 2009/ 


