
sú pre rodiny súce

vyhraj turistický stan, detský batoh,
piknikovú deku a iné pekné ceny

letná
súťaž

Pri spoznávaní regiónu ťa bude sprevádzať
cestopisník, ktorý si môžeš vyzdvihnúť na miestach
označených nálepkou „Kysuce sú pre rodiny súce“.

Vydaj sa po stopách malej srnky Vydaj sa po stopách malej srnky 
a navštív najkrajšie miesta na Kysuciacha navštív najkrajšie miesta na Kysuciach

Vyšlo s podporou:

Súťažíme 
aj o najkrajšie
fotky a kresby 

z výletu



Podmienky zbierania nálepiek
Cestopisník obsahuje zaujímavé informácie, ktoré Ťa dovedú na rôzne miesta, kde
môžeš získať nálepku zvieratka. Na miestach, ktoré sú v cestopisníku označené ako                

sa odfoť (fotoaparátom, mobilom) a s takýmto dôkazom o návšteve lokality
príď do informačných centier v Čadci, Oščadnici a Turzovke, v  ktorých Ti vydajú
príslušnú nálepku (fotky nie je potrebné tlačiť). 
Po nalepení 5 zvieratiek na správne miesto dostaneš v informačných kanceláriách malý
darček. Ak nazbieraš 5 nálepiek a vyplníš registračný formulár, zapojíš sa do
zlosovania o hodnotné ceny. Súťaž trvá od 15. 6. do 15. 9. 2018.
Nálepku „žolík“, ktorú získaš v Kysuckej izbe na Železničnej stanici v Čadci, môžeš
použiť za ľubovoľné 1 chýbajúce zvieratko.

Cestopisník dostaneš na týchto miestach: 
Organizácia cestovného ruchu Kysuce, Čadca • Informačné centrum Mesta Čadca  
Hotel Centrum, Čadca • Penzión Domes, Čadca – Podzávoz • Zábavné centrum Kinderco,
Čadca • Kysucká izba, Železničná stanica, Čadca • Kysucká knižnica v Čadci • Plaváreň 
a letné kúpalisko Čadca
RAČA – TIK – Turisticko informačná kancelária Oščadnica • Pokladňa Snowparadise,
Oščadnica • Rodinka Resort, Oščadnica • Športcentrum Oščadnica • Kysucká galéria
v Oščadnici/kaštieľ • Penzión Centrál, Oščadnica
Medzinárodné informačné centrum Turzovka • Areál zdravia a oddychu, Turzovka
Cukráreň - námestie Raková • Obec Makov, OÚ, knižnica • SKI Apartmány Makov • Obec
Skalité, OÚ • Penzión Cechospol, Skalité • Obec Vysoká nad Kysucou, OÚ • Obec
Klokočov, OÚ • Chata Klokočovské skálie, Klokočov • Obec Čierne, OÚ  • Expozície
Kysuckého múzea – Kysucké múzeum v Čadci, Kaštieľ Radoľa, Skanzen Vychylovka,
Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou

Pre aktuálne informácie sleduj www.regionkysuce.sk

Nakresli obrázok, odfoť sa a vyhraj ešte raz!

Nakresli obrázok z výletu po Kysuciach ľubovoľnou technikou, zo zadnej strany napíš
miesto, ktoré je na obrázku, svoje meno, adresu, kontakt a odovzdaj ho v informačných
centrách v Turzovke, v Čadci alebo v Oščadnici. Ak nemáš maliarsky talent, môžeš urobiť
zo svojho výletu aj peknú fotku. Tú pošli so svojimi rodičmi na e-mailovú adresu ria-
ditelka@regionkysuce.sk. Najkrajšie fotografie a kresby budú vyhodnotené, odmenené
a zverejnené na stránke www.regionkysuce.sk. 


