DEN DĚTÍ
OSLAVÍME ODEMYKÁNÍM STUDÁNEK A PRODLOUŽENOU LESNÍ STEZKOU
OD NEDĚLE 30. KVĚTNA DO NEDĚLE 13. ČERVNA
HRAJEME O SAMÉ BÁJEČNÉ CENY
ZDE JSOU PRAVIDLA HRY, CHCETE-LI SE ZÚČASTNIT:
1. HRA - ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK
1. Děti namalují obrázek studánky nebo kapky vody nebo Víly od studánky a dále nakreslí kouzelný klíč
pro odemykání studánek.
2. Na každý dokončený obrázek napište z druhé strany křestní jméno dítěte, jeho věk a telefonní kontakt, který je
nutný pro zpětnou informaci v případě výhry drobného dárečku z ateliéru.
3. Nejpozději do 20.6. 2021 vhoďte obrázky se jménem a kontaktem do poštovní schránky u Výtvarného ateliéru
Duhový strom (Rádelská 19/7, Malé Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou, 466 06), případně pošlete poštou.
4. V týdnu od 21.6. do 25.6. 2021 vylosují děti z ateliéru ze všech doručených obrázků 30 vítězných.
Ty nejpovedenější obrázky vystavíme u studánky pro vzácné lesní bytosti a všechny milé návštěvníky.
5. V případě výhry Vám v týdnu od 21.6. do 25.6. 2021 přijde SMS zpráva s nabídkou termínu pro vyzvednutí
drobného dárečku z ateliéru.
6. Výhra – dáreček bude zahrnovat drobnost pro další tvoření, malé překvapení od dětí z ateliéru a možná také
něco dobrého na zub :-)
2. HRA - PRODLOUŽENÁ LESNÍ STEZKA PRO ODVÁŽNÉ STOPAŘE
1. Zdárně projdete červeně značenou PRODLOUŽENOU LESNÍ STEZKU PRO ODVÁŽNÉ STOPAŘE.
Tato stezka začne dne 30.5. 2021 u první studánky, dále pokračuje kolem druhé studánky, značená cesta
Vás dovede až k vodárně a Vyhlídce u Dobré Vody (trasa je také vyznačená na přiložené mapě).
2. Cestou si zapisujte nebo pamatujte zvýrazněná slova, která najdete napsaná na obrázcích umístěných
na stromech a postupně tak poskláte celý text hádanky. Cestou je celkem 21 označených míst s částí textu
hádanky.
3. V odpovědi doplňte správná písmena - napište uhodnuté slovo a také napište Vaši odpověď na otázku,
připište křestní jméno dítěte + telefonní kontakt, který je nutný pro zpětnou informaci v případě Vaší výhry.
Uvítáme také fotografii odvážného stopaře z průběhu trasy.
4. Nejpozději do 20.6. 2021 vhoďte odpověď do poštovní schránky u Výtvarného ateliéru Duhový strom
(Rádelská 19/7, Malé Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou, 466 06) nebo pošlete formou SMS nebo emailu,
případně poštou, pokud posíláte i obrázky k 1. HŘE – ODEMYKÁNÍ STUDÁNKY.
5. Výtvarný ateliér Duhový strom bude losovat ze správně uhodnutých odpovědí na hádanku v týdnu od 21.6.
do 25.6. 2021. Připravujeme 30 odměn. Celé znění hádanky i správná odpověď zde budou zveřejněny.
6. V případě výhry Vám v týdnu od 21.6. do 25.6.2021 přijde SMS zpráva s nabídkou termínu pro vyzvednutí
dárečku.
7. Výhra – dáreček bude zahrnovat drobnost pro další tvoření, malé překvapení od dětí z ateliéru a možná také
něco dobrého na zub :-)
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