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účastnický list

NAVŠTIV ALESPOŇ 12 ZE 46 UVEDENÝCH CÍLŮ,
PROŽIJ BEZVA PRÁZDNINY A JEŠTĚ VYHRAJ

Jméno a příjmení účastníka ..........................................................................

Bydliště  ................................................................. PSČ ........................

Věk  ...............  tel. ............................. e-mail ......................................

S kým jsem štafetu absolvoval (s rodiči  prarodiči  kamarády  ........................)

 PRÁZDNINOVÁ ŠTAFETA - HERNÍ ŘÁD

• soutěž je určena pro děti a mládež do 18 let 
•  účastnický list lze získat na každé zastávce Prázdninové štafety, kde se prodávají vstu-

penky, a v informačních centrech v Plzeňském kraji
•  Prázdninovou štafetu absolvujete a budete zařazeni do slosování o ceny, pokud navštívíte 

alespoň 12 z celkového počtu uvedených cílů
• výběr navštívených míst si volíte sami
•  na každé zastávce si nezapomeňte označit účastnický list razítkem, případně si do něj 

nalepit vstupenku, nebo pořídit doporučenou fotodokumentaci (fotografii označte ná-
zvem turistického cíle a přiložte k účastnickému listu)

• zvláštní cena – pohled na Plzeňsko ze vzduchu pro toho, kdo navštíví nejvíce stanovišť
  (použijte více účastnických listů)
• hra začíná 1. července a končí 31. srpna 2011
• vyplněné účastnické listy zasílejte na adresu Zoologická a botanická zahrada města  
 Plzně Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň
• obálku čitelně označte PRÁZDNINOVÁ ŠTAFETA  
•  účastnické listy se přijímají do 4. 9. 2011 (poslední uznatelné poštovní razítko 4. 9.)
• výherci cen budou vylosováni u příležitosti Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP
•  každý se může Prázdninové štafety zúčastnit jen jednou (z několika účastnických listů 

na stejné jméno a se shodnými navštívenými cíly bude uznán jen jeden)

Přejeme hezké zážitky a štěstí při losování výherců!

zaškrtni, co platí

www.turisturaj.cz, www.zooplzen.cz, www.iris.snadno
.eu 1. 7.- 31.8. 2011

Rodinný zahr
aniční zájezd, pohled na Plzeňsko ze vzduchu, trička s logem

 štafety,

exkurzi do 
Českého rozhlasu Plzeň, zajímavé reklamní předměty Plzeňského k

raje, 

poukázku na sp
ortovní zboží. Celkem je pro vylosované připraveno 50 zajímavých cen. 

Bezručova 3, 301 00 Plzeň
tel.: 377 331 099

www.limansport.cz
sport

www.limansport.cz
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Domažlicko:
• Rozhledna Šibeniční vrch u Horšovského Týna 
 www.mkzht.cz (návštěvu dokumentovat fotografií účastníka 
 u rozhledny)
• Muzeum techniky a řemesel v Kolovči
 www.muzeum-kolovec.wz.cz
• Muzeum Chodska - Chodský hrad  www.muzeum-chodska.com
• Muzeum J. Š. Baara v Klenčí  379 794 511                    
• Rozhledna na Korábu  tel.: 605 963 972
 www.rozhlednyunas.cz  
• Rozhledna Křížový vrch u Stoda  tel.: 379 209 481
 www.stod.eu, otevřeno o víkendu   

Klatovsko a Šumava:
• Rozhledna Svatobor  tel.: 723 711 888, www.svatobor.cz
• Hrad a zámek Klenová  www.gkk.cz
• Hrad Velhartice  www.cestujeme.cz/npu                        
• Zřícenina hradu Rabí  www.cestujeme.cz/npu
• Zámek Horažďovice nebo Muzeum nebo interaktivní dílna   
 tel.: 376 512 271, www.museumhd.cz
• Rozhledna na vrchu Chlumu v Chanovicích
 tel.: 376 514 164, www.chanovice.cz
• Rozhledna „Na Sedle“ u Albrechtic www.rozhledna-nasedle.cz
 (návštěvu dokumentovat fotografií účastníka u rozhledny)
• Muzeum motocyklů v Kašperských Horách
 nebo v Železné Rudě tel.: 606 737 041, www.historicke-moto.cz   
• Zřícenina hradu Kašperk  tel.: 376 512 271, www.kasperk.cz
• Naučná stezka „Cestou zlatokopů“ v Kašperských Horách
 informační centrum Kašperské Hory  tel.: 376 503 412
 (návštěvu dokumentovat fotografií účastníka)

Jižní Plzeňsko:
• Románská rotunda sv. Petra a Pavla nad Starým Plzencem 
 (návštěvu dokumentovat fotografií účastníka u stavby)
• Zřícenina hradu Radyně  www.staryplzenec.cz
• Zámek Kozel  www.zamek-kozel.cz
• Zámek Nebílovy  www.cestujeme.cz/npu
• Dům historie Přešticka  www.kzprestice.cz
• Naučná stezka Spálené Poříčí „Hvížďalka“
 www.mas.nepomucko.cz (návštěvu dokumentovat fotografií účastníka)

Plzeň:
• Zoologická a botanická zahrada nebo Akva-tera 
 Palackého tř. 8  www.zooplzen.cz
• Věž katedrály sv. Bartoloměje  tel.: 377 236 753
• Historické podzemí  www.plzenskepodzemi.cz

PRÁZDNINOVÁ ŠTAFETA 2011 - SEZNAM ŠTAFETOVÝCH MÍST PLZEŇSKÝ KRAJ - TURISTŮ RÁJ 
 nebo Pivovarské muzeum
 www.prazdroj.cz/cz/prijedte-k-nam/pivovar-plzen/prohlidka 
 -pivovarskeho-muzea,  tel.: 377 225 214, www.beerworld.cz
• Muzeum loutek  tel.: 378 370 801, www.muzeumloutek.cz
• Technická památka Kolomazná pec u Kamenného rybníku  
 - příchod po zelené turistické značce, www.icpilsen.cz
 (návštěvu dokumentovat fotografií účastníka u stavby)
• Techmanie  tel.: 737 247 585, www.techmania.cz
• Rozhledna Chlum  tel.: 724 239 811, www.rozhlednachlum.cz
• Západočeské muzeum  www.zcm.cz
  Severní Plzeňsko:
• Naučná stezka Ludvíka Očenáška nebo muzeum smoly 
 v Lomanech u Plas  tel.: 731 587 426 
 (návštěvu dokumentovat razítkem z muzea nebo fotografií ze stezky)                                                                           
• Klášter Plasy  www.cestujeme.cz/npu
• Zámecký statek Újezd nade Mží
 tel.: 723 123 437, www.zamekujezd.cz 
• Balvany Bába a Dědek u Žihle
 tel.: 373 395 114, www.obec-zihle.cz
 (návštěvu dokumentovat fotografií účastníka u balvanů) 
• Přehrada Hracholusky - výlet parníkem www.kempkeramika.cz
 (návštěvu účastníka dokumentovat vstupenkou z parníku)
• Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích 
 tel.: 776 389 539, www.kralovice.cz
Rokycansko:
• Muzeum Středních Brd Strašice  tel.: 724 264 778
 www.muzeumstrasice.eu  
• Vodní hamr v Dobřívě  tel.: 371 722 160
• Zřícenina hradu Libštejn  www.hrady.cz
 (návštěvu dokumentovat fotografií účastníka u hradu)                                                        
• Zámek Zbiroh  www.zbiroh.com
Tachovsko:
• Klášter Kladruby  www.cestujeme.cz/kladruby
• Zřícenina hradu Gutštejn  www.hrady.cz
 (návštěvu dokumentovat fotografií účastníka u hradu)
• Rozhledna Bohušův vrch u Plané  tel.: 374 752 912
 www.turistika.cz
 (návštěvu dokumentovat fotografií účastníka u rozhledny)
• Windischgrätzova jízdárna ve Světcích
 www.jizdarna-svetce.cz, (razítko na IC v Tachově)
• Zřícenina hradu Přimda  www.mestoprimda.cz
 (návštěvu dokumentovat fotografií účastníka u zříceniny)
• Hornicko - historický spolek Stříbro
 www.hornickyspolekstribro.cz
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