Letní turistická soutěž 2019
„ Poznejte Železnorudsko II “
Prožíváte dovolenou, či jen víkend na Železnorudsku? Jste cykloturisté, rádi poznáváte okolní
krásy a přírodní zajímavosti Železné Rudy? Zúčastnili jste se již minulých ročníků a chcete poznat jiná
místa? Poznávejte tedy okolí našeho města a zároveň využijte možnosti něco vyhrát!
Pravidla soutěže:
1. Termín a účast:
- Soutěž probíhá v období od 2. 7. do 15. 9. 2019 včetně.
- účastníkem soutěže může být každý, bez omezení věku, kdo si osobně vyzvedne slosovací lístek
v ITC. Razítka, která budou přinesená jen na papírku jsou neplatná. Součástí soutěže je
tajenka, která musí být vyplněná!
2. Trasa a soutěžní razítko:
- probíhá po okolí Železnorudska. Výchozím bodem je kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy => po
zelené kolem hřbitova přes Debrník, směrem do Alžbětína – zde po cyklostezce č. 2072 na hraniční
přechod k replice sklářské pece – 1. razítko. Budete pokračovat zpět cyklotrasou č. 2072 na křižovatku
s červenou značkou (před železničním mostem), směrem k pomníku Adolfa Kašpara a dále až
k Čertovu jezeru – 2. Razítko. Od jezera Vás povede žlutá značka kolem statku k hlavní silnici, kde se
napojíte na cyklotrasu č. 33, po které dojdete kolem pohřebiště Barabů k replice železné pece – 3.
Razítko. Prohlídková trasa končí nedaleko železniční stanice Železná Ruda město a měří cca 13 km.
3. Průběh soutěže:
- slosovatelné lístky jsou k dispozici v ITC Železná Ruda, ul. 1. máje 12
- slosovatelné budou lístky úplně a čitelně vyplněné, podepsané a opatřené razítkem ze
stanoveného místa.
- účast v soutěži je omezena na jeden slosovatelný lístek/osoba
- slosovatelné lístky budou odevzdány v termínu soutěže v ITC Železná Ruda.
4. Výherci a výhry:
- výherce souhlasí se zveřejněním svého jména a částečné adresy /obec/ na webové stránce
ITC Železná Ruda po dobu jednoho měsíce od slosování,
- Pokud výherce vylosuje věcnou cenu, tato mu bude bezprostředně předána.
- výhru nelze vymáhat právní cestou, nelze požadovat peněžité plnění výměnou za výhru.
Přenositelná na jinou osobu je pouze cena hlavní.
5. Pořadatel:
- pořadatelem soutěže je Město Železná Ruda, prostřednictvím ITC Železná Ruda
- ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci ITC Železná Ruda a jejich rodinní příslušníci
- pořadatel není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé účastí v soutěži, účast v soutěži je na vlastní
nebezpečí.
6. Losování:
- při odevzdání slosovatelného lístku v ITC si cenu vylosuje z osudí účastník soutěže sám.
Hlavní cena:
„Pohled z ptačí perspektivy“ aneb 1x let na tandemovém motorovém paraglidu nad
Železnorudskem, sponzor: Radek John - RjFLY, Železná Ruda. Cena bude vylosována 16. 9.
2019 a je jedinou cenou, která je přenosná na jinou osobu, než je výherce.

