
Partnerský projekt dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a od-
padového hospodářství  (CZ.1.07/3.1.00/37.0156) je spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky. Soutěž je pro účastníky z řad obyvatel Par-
dubického kraje, kteří jsou starší 18 let a nejsou již studenty.

Poznejte svuj 
kraj

Soutežte a vy
hrajte

HLAVNÍ CENA:

Degustační večer „Vína od Matese“

u vás doma či na chatě pro 15 osob.

ZVLÁŠTNÍ CENA 

PRO  JEDNOHO VYLOSOVANÉHO VÝHERCE: 

Víkendový pobyt v hotelu Kapitán na Seči pro 2 osoby.

Soutěž má tři části. Čím více bodů získáte, tím větší máte šanci vyhrát.

TEST ZNALOSTÍ 
Na portále www.Chrudimka.cz naleznete test znalostí míst v Pardubic-
kém kraji. Ten obsahuje třicet jedna soutěžních otázek. Za každou správnou 
odpověď získáte jeden bod.  

CYKLOVÝLETY
Občanské sdružení Altus pořádá pro veřejnost v roce 2013 třicet jedna 
tematických cyklovýletů po zajímavostech Pardubického kraje. Cyklovýlety 
jsou zdarma a jejich termíny a trasy naleznete na stránkách www.osaltus.cz. 
Za každou účast na jednotlivém cyklovýletu získáte jeden bod. 

BONUS
Speciální bonus 16 bodů můžete získat tím, že se zapojíte do tvorby psaného 
textu či kresby na téma Toulky Pardubickým krajem – obrázek či text zašlete 
poštou na adresu vyhlašovatele.

HLAVNÍ CENA 
Hlavní cenu, degustační večer pro 15 osob, vyhraje ten, kdo získá nejvíce 
bodů.  Body z testu znalostí, za účast na cyklovýletech plus speciální bonus, 
se sčítají vždy pouze za jednu osobu. Body nelze sčítat za více účastníků 
dohromady a jsou nepřevoditelné.

ZVLÁŠTNÍ CENA PRO JEDNOHO VYLOSOVANÉHO VÝHERCE
Ze všech odpovědí bude navíc vylosován jeden soutěžící, který vyhraje víken-
dový pobyt pro dvě osoby v hotelu Kapitán na Seči. Na dalších 34 vylo-
sovaných čekají upomínkové předměty. Uzávěrka soutěže je 24. září 2013.

Informace o soutěži rád poskytne Roman Málek (malek@chrudimka.cz) či vedoucí ekoporadny 
Občanského sdružení Altus Martin Benák každé úterý a čtvrtek 8–12 a 13–17 hodin na adrese:
Občanského sdružení Altus, Strojařů 1387, Chrudim. 

Partneři soutěže: 
www.vinasprivlastkem.cz a www.hotelkapitan.cz 


