PO STOPÁCH MALÉ VÍDNĚ
10. Pořadatel nenese zodpovědnost za případnou škodu, ať již na majetku nebo na
zdraví, způsobenou výhercem či jeho doprovodem nebo za jakoukoliv škodu
nebo újmu, kterou výherce či jeho doprovod utrpí během zájezdu.
11. Výherce se zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti v zájezdu a pokyny
pořadatele.
12. Pořadatel nezodpovídá za Případné škody a újmy účastníka či jeho doprovodu
vzniklé v místě realizace výhry i během cesty do a z místa výhry.
13. Pořadatel si vyhrazuje právo zájezd zrušit a výherci toto kompenzovat formou
jiné výhry (balíček města Šumperka).

Využijte volných májových dnů k soutěži s Informačním centrem Šumperk. Poznávejte
během května město Šumperk a za odměnu vyhrajte jednodenní zájezd do partnerského
města Nysa (Polsko). Co je k tomu potřeba? Alespoň jeden (maximálně však 3) týmoví
kolegové a chuť poznávat.
Soutěž je určena pro prarodiče a rodiče s dětmi.
Jeden autobusový zájezd se uskuteční 22. června a druhý 25. června 2018.
S otázkami vám mohou pomoci brožury, které jsou k vyzvednutí v Informačním centru
Šumperk. Procházka městem a po okolí vás však nemine.
Přejeme hodně štěstí!

Oznámení o zpracování osobních údajů a souhlas účastníka soutěže se zpracováním
osobních údajů
Osobní údaje (jméno a příjmení, telefon a e-mail) poskytuje účastník soutěže za účelem
informování o případné výhře a organizačních záležitostech týkajících se zájezdu.
Poskytnuté osobní údaje bude správce osobních údajů (město Šumperk) zpracovávat
a uchovávat v listinné podobě pouze po dobu soutěže. Poskytnuté osobní údaje výherců
bude správce osobních údajů zpracovávat a uchovávat pouze do termínu daného zájezdu.
Následně budou soutěžní formuláře s údaji skartovány.

Počet osob v týmu: ……………………………………………………………………………………………
Věk jednotlivých osob v týmu: ……………………………………………………………………………
Informace o vedoucím týmu (vedoucí týmu musí být plnoletý):
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………
Datum: ………………………

Podpis vedoucího týmu ………………………………….

SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ
1) Kdo poprvé nazval Šumperk „Malou Vídní“?

PODMÍNKY SOUTĚŽE
1.

Pořadatelem soutěže i zájezdů je město Šumperk (dále jen „pořadatel“). Zájezd
je realizován v rámci projektu „Po stopách Malé Vídně a Slezského Říma,“
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001428, který je spolufinancován z prostředků
EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

2.

Předmětem výhry v soutěži je jednodenní autobusový zájezd do partnerského
města Nysa (Polsko), který se uskuteční v termínech 22.6. a 25.6.2018. Výherci
bude jeden z termínů určen. Termín nelze měnit.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Kdy byla slavnostně otevřena budova radnice?
……………………………………………………………………………………………………………………………
3) Dokonči citát z tzv. „Lavičky vzkazů“.
Kdo nepozná ………………………………, je ……………………………………………………………… .
4) Jak se jmenuje čtvrtá socha v Čarovném lese a kdo je jejím autorem?
……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Zájezd je určen pro výherce soutěže (minimálně 2 a maximálně 4 soutěžící ve
složení: rodič – dítě, prarodič – dítě, prarodič – rodič – dítě, případně variantně,
alespoň jeden z členů týmu musí být starší 18 let)

5) Kdo je autorem sochy anděla na rozcestí dvou andělských stezek? Jedna z nich
míří k bývalé trafostanici a Městským skalám, druhá do Rejchartic k Anděláriu –
galerii pod širým nebem.

4. Výherci zájezdu budou losováni na základě splnění podmínek soutěže
a úspěšného vyřešení všech soutěžních úkolů.

……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Vyplněný formulář odevzdejte nejpozději do 31.5.2018 do Informačního centra
Šumperk (budova divadla, Hlavní třída).

Vyluštěte šifru a vyfoťte se
Najděte zašifrované místo a pořiďte před ním fotku členů vašeho týmu, s nimiž chcete
vyhrát zájezd do Nysy. Fotku nám pak ukážete při odevzdání soutěžního formuláře.
Na domech patřících k prohlídkovému
okruhu Po stopách Malé Vídně jsou
umístěny cedulky s textem. Právě tyto
cedulky vám s šifrou pomohou. Každá
čtyři čísla oddělená spojovníky odpovídají
jednomu písmenu. První číslo odpovídá
číslu cedulky, druhé pořadí řádku textu
(pod označením CZ), třetí je pořadí slova
a čtvrté vás dovede už ke konkrétnímu
písmenu.

10-1-2-1 18-2-1-2 22-5-7-4 24-4-2-3 5-3-1-1 1-1-2-4 2-5-2-1 11-6-1-2 4-8-4-1 14-4-4-2

6. Losování výherců proběhne za účasti min. 3 zástupců pořadatele, a to nejpozději
do deseti dnů od ukončení soutěže (soutěž trvá do 31.5.2018). V případě výhry
budou soutěžící kontaktovat pracovnice Informačního centra Šumperk
prostřednictvím poskytnutého kontaktu.
7. Součástí organizace zájezdu není cestovní pojištění účastníků. Každý účastník si
pojištění sjednává na své náklady.
8. Podmínkou účasti na zájezd je platný občanský průkaz, případně platný cestovní
pas. V případě nezletilé osoby souhlas statutárního zástupce s účastí na zájezdu.
Výherce bere na vědomí, že bez příslušných dokladů nemůže zájezd nastoupit
a náhradní poskytnutí zájezdu je vyloučeno.
9. Výherce odpovídá za svůj zdravotní stav a za zdravotní stav osob, které jej
doprovází, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do
zahraničí.

