
ZÁHUŇSKÁ DESÍTKA 

Chcete se zúčastnit skutečné sportovní výzvy?  

⮚ Navštivte 10 míst ve vašem okolí, které jsou vyznačeny v mapě, a to pěšky, na 

kole, na koloběžce nebo na kolečkových bruslích. 

Seznam míst, která máte navštívit a vyfotit se u nich: 

1. Velký Javorník – rozhledna 

2. Horečky- Lurdská kaple 

3. Radhošť – socha sv. Cyrila a Metoděje 

4. Pustevny – Libušín 

5. Travertinová kaskáda v Tiché 

6. Kaple sv.Marka 

7. Janíčkův vrch – vysílač 

8. Cyklostezska Lubina – Lomná, značka značící začátek cyklostezsky 

9. Maralův kopec – Na Pekliskách, u rozcestníku 

10. Vysílač Tichá 

 

⮚ V cílovém bodě se vyfoťte a fotografii zašlete do učebny ZÁHUŇSKÁ 

DESÍTKA.  

⮚ Podmínkou je, že na fotografii musíte být zachyceni jen vy sami a ukázat při 

focení gesto palec nahoru  (používejte nejlépe selfie). 

⮚  Při vkládání do učebny označte každou fotografii číslem dle výše 

uvedeného seznamu míst (např. Pustevny-Libušín označíte číslem 4).  

⮚ Fotografie můžete do učebny ukládat průběžně. Všechny fotografie nám však 

pošlete najednou, po zdolání všech 10 cílových destinací. V případě, že 

nesplníte všechny uvedené body, zašlete nám alespoň ta místa, která jste 

navštívili, a to nejpozději do 23. května 2021. 

⮚ Místa můžete zdolávat v jakémkoli pořadí a kdykoli v době trvání soutěže 

Doba trvání soutěže: 

Soutěž bude probíhat od 22. dubna do 23. května 2021. 

Ceny pro soutěžící: 

⮚ Prvních 5 žáků, kteří nejrychleji zdolají všech 10 míst, zdokumentují to 

fotografiemi a dodrží stanovené podmínky, obdrží poukázku na sportovní 

vybavení v hodnotě 500 Kč. 

⮚ Další účastníci, kteří zašlou všech 10 fotografií, budou zařazeni do slosování o 

dalších 12 zajímavých cen. 

⮚ V případě, že zdoláte minimálně 6 míst z uvedeného seznamu, budete zařazeni 

do slosování o 3 ceny útěchy. 

⮚ Celkem tedy bude odměněno 20 soutěžících! 



⮚ Pro koho je výzva určena: 

Soutěž je určena pro všechny žáky 2. stupně a je dobrovolná. Jedná se o mimoškolní 

akci, proto tuto výzvu plňte ve svém volném čase, nejlépe v doprovodu rodičů. 

Závěrečná ustanovení: 

Účastí v soutěži a zasláním fotografií vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a 

podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle 

nařízení GDPR, a to do odvolání tohoto souhlasu. Škola není zodpovědná za bezpečnost 

účastníků výzvy v průběhu konání akce. 


