Železnorudské vrcholy IV - léto 2011
- za neznámými vyhlídkami z méně známých vrcholů
Prožíváte dovolenou, či jen víkend na Železnorudsku? Jste turisté, 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!
Stačí vyzvednout si slosovací lístek v Informačním turistickém centru Města Železná Ruda
/dále ITC/, který v daném termínu, vyplněný a opatřený soutěžními razítky, odevzdáte tamtéž.
Pravidla soutěže:
1. Termín a účast:
- Soutěž probíhá v období od 28.5. do 28.9.2011 včetně.
- účastníkem soutěže může být každý návštěvník Železnorudska, bez omezení věku, který si
osobně vyzvedne slosovací lístek v ITC, nebo ten, kdo prokáže otisky razítek na
čemkoliv, že trasu absolvoval a v ITC slosovací lístek vyplní.
2. Trasa:
¨- Nezáleží na pořadí ani směru, v jakém stanovené cíle absolvujete, není rozhodující ani čas.
3. Průběh soutěže:
- slosovatelné lístky budou k dispozici na ITC Železná Ruda, Javorská 154
- slosovatelné budou lístky úplně a čitelně vyplněné, podepsané a opatřené razítky ze
stanovených míst na Železnorudsku, kterými jsou:
- vrchol Polom ( 49°7´48.304´´N, 13°17´16.747´´E))
- vyhlídka „Liebeshöhe“ u Hojsovy Stráže (49°12´32.973´´N, 13°11´40.883´´E)
- účast v soutěži je omezena na jeden slosovatelný lístek/osoba
- slosovatelné lístky budou odevzdány nebo zaslány v termínu soutěže do ITC Železná Ruda
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 informováni písemně, příp.telefonicky z ITC
- o výherci konkrétní ceny bude též informován sponzor – dárce ceny
- výhercům bude předán kontakt na sponzora výhry, výherce sponzora osloví a domluví
s ním převzetí, nebo využití ceny
- výhru nelze vymáhat právní cestou, účastníci soutěže nemohou požadovat peněžité plnění
výměnou za výhru.

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 škody vzniklé účastí v soutěži, účast v soutěži je na vlastní
nebezpečí.
6. Ceny:
- pořadí cen nebude stanoveno, losování proběhne následovně:
ke každému vylosovanému výherci bude vylosována konkrétní 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 – soutěž Železnorudské vrcholy III
- dort z Café Charlotte
- víkendový pobyt pro 2 osoby se snídaní v hotelu GRÁDL, Ž.Ruda
- víkendový pobyt pro 2 osoby v penzionu ALFA, Ž.Ruda
- víkendový pobyt pro 2 osoby s polopenzí v penzionu ALPSKÝ DŮM, Ž.Ruda
- víkendový pobyt pro 2 osoby s polopenzí v penzionu DRUŽBA, Hojsova Stráž
- víkendový pobyt pro 2 osoby v chatě REBEL, Špičák
- víkendový pobyt pro 2 osoby v penzionu BÖHMERWALD, Ž.Ruda
- víkendový pobyt pro 2 osoby v penzionu HABR, Ž.Ruda
- víkendový pobyt pro 2 osoby se snídaní v penzionu VYHLÍDKA, H.Stráž
- volný vstup na 2 hod. – BOWLING TURNER, Ž.Ruda
- bytová dekorace – fa. RUSTIKAL, Ž.Ruda
- poukaz na certifikované výrobky v hodnotě 300,- Kč, Řeznictví ŠNEBERGR, Ž.Ruda
- 2x soubor mapa + průvodce v hodnotě 300,- Kč, MĚSTO ŽELEZNÁ RUDA
- 1x kniha Šumava-Bavorský les, život-lidé-sousedé, autor p.Chabr
Sponzoři soutěže:
Café Charlotte, Železná Ruda
Hotel GRÁDL, Železná Ruda
Chata REBEL, Špičák
Penzion ALFA, Železná Ruda
Penzion ALPSKÝ DŮM, Železná Ruda
Pension BÖHMERWALD, Železná Ruda
Penzion DRUŽBA, Hojsova Stráž
Pension ST.MORITZ, Železná Ruda
Penzion HABR, Železná Ruda
Penzion VYHLÍDKA, Hojsova Stráž
BOWLING Turner, Železná Ruda
Fa. RUSTIKAL, Železná Ruda
Řeznictví ŠNEBERGR, Železná Ruda
MĚSTO ŽELEZNÁ RUDA
/ITC Ž.Ruda, 4/2011/

