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Tisková zpráva
Razítkovací hra poučí děti s rodiči i prarodiči
Krkonoše – svazek měst a obcí vytvořil pro děti zajímavou razítkovací hru Po stopách
Krakonoše. Informační a hrací leták, na jedné straně s mapkou s vyznačenými místy, na druhé
straně s předtištěnými okénky pro razítka a popisem konkrétního zastavení, můžete
vyzvednout v krkonošských informačních centrech nebo elektronicky na webových stránkách
www.pohadkove.krkonose.eu. V každém vytipovaném místě zodpovíte kvizovou otázku
položenou místním pracovníkem nebo splníte uložený úkol. Při správné odpovědi nebo
dokončeném úkolu do mapky otisknete razítko. Pokud je okénko v letáčku označeno TOP,
čeká děti drobná odměna. Razítkovací hra zavede do Pohádkových Krkonoš na území celého
regionu od Kořenova po Žacléř. Za 10, 20 a 30 otištěných razítek získají děti ve vybraných
informačních centrech hezký dárek.
Krkonošským dětem blíž
Pracovnice Krkonoš - svazku měst a obcí chtějí přiblížit projekt Pohádkové Krkonoše
a razítkovací hru Po stopách Krakonoše nejenom návštěvníkům, ale před letními
prázdninami především zdejším dětem s rodiči či prarodiči. S připravenou prezentací
navštěvují mateřské a základní školy, přichází na dětské dny či zajímavé akce. K tomu
Alena Cejnarová ze Svazku Krkonoše doplnila: „Hančí, za vydatné pomoci sojky i Pana
lesního, připravila krátký program, který dětem ve školách i školkách vypráví o Krkonoších.
O tom, co v nich mohou dělat a zažít. Poučí pozorné malé posluchače, proč je třeba hory
ochraňovat. Ukáže pěkné obrázky. Představí Krakonošovy pomocníky a spoustu další zábavy.
Děti si kromě pěkného zážitku odnesou domů informační materiály, které pomohou rodičům
a prarodičům s plánováním výletů během letních prázdnin.“
Prezentace byla nabídnuta základním a mateřským školám ORP Vrchlabí. Následně bude
nabídnuta školám v rámci ORP Jilemnice. S Pohádkovými Krkonošemi a razítkovací hrou se
mohou příchozí seznámit také na různých akcích, jako byl např. Den v pohybu ve Vrchlabí,
Májový jarmark v Jilemnici, Den dětí v Prosečném, atd.
Pohádkové Krkonoše jedou za vámi!
Krkonoše – svazek měst a obcí získal podporu k publicitě a prezentaci projektu
Pohádkové Krkonoše prostřednictvím státní agentury CzechTourism. Otevírají se
možnosti zavítat i k vám. K tomu Alena Cejnarová ze Svazku Krkonoše dále vysvětila:
„Když sojka včas upozorní Hančí na hezkou akci u vás v regionu, spolu s Panem lesním
naloží do auta stan, fotopointy (malované postavy lidské velikosti Hančí a Krakonoše
k fotografování), spoustu tištěných propagačních materiálů, ale i nějakou tu soutěž a odměnu,
a vyrazí do terénu. Krakonošův stánek poznáte zdaleka, střeží ho sám pán hor i se sojkou na
holi, z boku ho zdobí hora nejvyšší a copatá Hančí se usmívá na všechny děti i dospělé.
Rádi přijedeme i k vám, ať už do školy, školky, na jarmark, nebo jinou akci pro děti a rodiče.
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu CejnarovaAlena@muvrchlabi.cz,“ uzavřela
nabídku A.Cejnarová.
D. Palátková, Červen 2016. Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života
Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na
facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

