
 

Pravidla hry Poznejte zelené srdce Česka 

1. Základem zapojení se turisty nebo návštěvníka do hry je výlet do regionu CHKO Žďárské vrchy a návštěva 

jednoho z místních Infocenter na tomto území.  

2. Registrovat na Infocentru se může osobně jak dospělý, tak dítě, ale hráčem se stává pouze osoba od 1-25 let 

věku. Registrace bude provedena vždy na osobu, která se prokáže nějakým dokladem totožnosti. Při registraci je 

třeba nahlásit adresu trvalého bydliště pro případné doručení výhry anebo dárku, jeho věk a dále e-mail nebo 

telefon hráče nebo registrované osoby. To pro dobrou komunikaci s tvůrci a provozovateli hry. Registrovaný 

s hráčem budou zavedeni do celkové databáze hry. 

3. Při registraci obdrží hráč knihu pověstí s pohádkovou mapou regionu a putovní knížku s kontakty na jednotlivá 

Infocentra. Je možné však získat knihu pověstí i putovní knížku na webech www.mashlinecko.cz nebo 

www.havlickuvkraj.cz v elektronické formě a vyrobit si tak vlastní tištěnou knihu nebo putovní knížku. Vytištěná 

putovní knížka tak bude považována za plnohodnotnou a navíc při předložení takové knížky na Infocentru můžete 

získat navíc pohádkový dárek. Pokud nebudete chtít při registraci získat ani ilustrovanou knihu pověstí, která je 

základem hry, můžete i ji také vyměnit za jiný produkt. 

4. Po registraci si na Infocentru vyzvednete aktuální seznam míst pro daný kalendářní rok (platí od 1.1. xxxx do 

31.12.xxxx), kde můžete získat postupně jednotlivá barevná pohádková razítka. 

5. V případě, že jste se stali plnohodnotným hráčem, máte putovní knížku, knihu pověstí i seznam míst, kde získáte 

razítka, nezbývá, než se ponořit do pohádkového světa, který náš region nabízí, a navštívit některé z míst pověstí. 

Následně budete postupně sbírat jednotlivá razítka do pohádkové putovní knížky a při určitém počtu razítek si 

vyzvednete další pohádkový dárek na některém z Infocenter.  Razítek můžete získat celkem až 16 do jedné putovní 

knížky. Pokud potom knížku vyplníte razítky celou a odevzdáte na Infocentru, odměnou Vám bude za statečné 

putování navíc účast v celoročním slosování se zajímavými cenami. 

6. Všechny vyplněné putovní knížky budou slosovatelné 1x ročně, a to vždy u příležitosti slavnostního otevření 

turistické sezóny, které většinou začíná jarmarkem na Betlémě v Hlinsku. Vylosovaní výherci budou odměněni 

pohádkovými a turistickými cenami. Jména vylosovaných výherců budou také zveřejněna na webových stránkách a 

ve zpravodajích obou MAS a zároveň budou výherci vyrozuměni e-mailem či dopisem o termínu slavnostního 

převzetí ceny.  

7. Pracovníci infocenter Vám rádi poradí a veškeré informace o hře hledejte na webech Infocenter a webech obou 

zapojených místních akčních skupin pod logem zeleného srdce 

Chcete se zúčastnit naší soutěže?  

Potom přijeďte navštívit území CHKO 

Žďárské vrchy = zelené srdce Česka 
 

Těší se na Vás tvůrci hry a celý realizační tým. 

Další informace získáte na www.mashlinecko.cz a www.havlickuvkraj.cz anebo v jednotlivých infocentrech v 

Hlinsku, Ždírci nad Doubravou, Svratce a Křižánkách.   

http://www.mashlinecko.cz/
http://www.havlickuvkraj.cz/
http://www.mashlinecko.cz/
http://www.havlickuvkraj.cz/

