
Letní turistická soutěž 2020  
„Zažij, ochutnej a otuž se!“ 

 
Milí turisté a návštěvníci Železnorudska,  
 

již tradičně, jako každý rok, jsme pro Vás připravili letní soutěž, jejíž hlavní cenou je vyhlídkový let                                           
na motorovém paraglidu. I letos Vás čeká hezká trasa, slevy na lanovku (děti zdarma, studenti 
sleva), občerstvení nebo odměna u našich sponzorů, řada krásných cen. A jak se akce zúčastnit? 
Pojďme si přiblížit všeobecné informace a pravidla.  
Přejeme Vám mnoho zábavy a úspěchu při plnění úkolů. 
 

1. termín: 
 soutěž probíhá v období od 13. 06. do 27. 09. 2020 včetně 

 

2. podmínky účasti: 
 účastníkem soutěže může být každý bez omezení věku 
 ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Informačního a turistického centra Železná Ruda 

(dále jen ITC) a jejich rodinní příslušníci 
 každý účastník si osobně vyzvedne soutěžní lístek v ITC  

– účast je omezena na jeden slosovatelný lístek na osobu 
 lístky do konečného slosování musí být úplně a čitelně vyplněné a podepsané                                         

(bez řádného vyplnění nemůžeme výherce kontaktovat) 
 soutěžící odevzdají své lístky nejpozději 27. 09. 2020 v ITC 
 do slosování o hlavní cenu budou zařazeny pouze originální lístky vydané v ITC 
 výherce souhlasí se zveřejněním svého jména a částečného uvedení adresy (obec) na webové 

stránce ITC po dobu jednoho měsíce od slosování 
  

3. trasa a stanoviště s razítky: 
Železná Ruda – budova ITC  po zelené směr Špičák  odbočení doprava po naučné stezce Historie 
obce Špičák  sedačková lanovka na Pancíř – odtud buď pěšky nebo lanovkou do mezistanice 
Hofmanky  Hofmanky – 1. razítko  pokračujte po zelené směr Nový Brunst  rozcestník 
Prameniště Řezné  začátek Hadí stezky – 2. razítko  odtud po žluté směr Bývalá Gerlova Huť 
 konec Hadí stezky – 3. razítko  rozcestník Bývalá Gerlova Huť – po zelené směr Železná Ruda 
(pozor: budete přecházet frekventovanou hlavní silnici)  rozcestník Hůrecká silnice  pokračujete 
po zelené  Nad Pošťákem – 4. razítko  cestu ke Kneippovým lázním dokončíte po zelené                             
přes Grádl  Kneippovy lázně – 5. razítko  odtud už jen seběhnete opět po zelené do Železné 
Rudy  Budova ITC a jste v cíli! 
 

4. slosování, výhry 
 při osobním odevzdání slosovatelného lístku si v ITC každý účastník vylosuje                                  

z osudí věcnou cenu, která mu bude bezprostředně předána 
 hlavní cena – „Vyhlídkový let na motorovém paraglidu nad Železnorudskem pro 1 osobu“                               

bude slosována dne 01. 10. 2020 a výherce bude ihned informován – tato cena je jako jediná 
přenosná na jinou osobu než je výherce  

 výhry nelze vymáhat právní cestou a nelze požadovat peněžité plnění výměnou za výhry 
 

5. pořadatel: 
 pořadatelem soutěže je Město Železná Ruda, prostřednictvím Informačního a turistického 

centra Železná Ruda 
 pořadatel není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé účastí v soutěži 
 účast v soutěži je na vlastní nebezpečí 

 
 


