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V tomto InfoTipu bychom Vás rádi
informovali o dlouhodobé soutěži pořádané
Městem Jilemnice a ICM Jilemnice:

A takto vypadají naše QR kódy:

Jilemnice v symbióze s krajinou
Město Jilemnice ve spolupráci s ICM Jilemnice v rámci celoroční

tématické soutěže pro děti a mládež
pořádané jako součást aktivit projektu „Jilemnice udržitelná“

vyhlašuje 1. etapu soutěže o věcné ceny nazvanou

JILEMNICE V SYMBIÓZE
S KRAJINOU

Mapku se zakreslenými místy kódů
a podrobné informace o celé hře
najdete na:
www.hra-jilemnice-udrzitelna.webnode.cz

Navštiv významné jilemnické stromy ve městě

a zodpověz jednoduché i složitější otázky,
které jsou pod nimi ukryté formou cedulky s QR kódem
(pokud nemáš „chytrý telefon“ s aplikací na QR kódy, stačí, když prokážeš, že jsi na místě

byl/a a pošleš foto oné cedulky na e-mail: hrajilemniceudrzitelna@seznam.cz,
po té ti zašleme na tvůj e-mail soutěžní otázku, kterou zodpovíš).
Otázky se týkají města Jilemnice, jejího udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Soutěž probíhá ve dvou
kategoriích 8-12 let a 13-17 let o zajímavé ceny vždy pro tři výherce v jedné kategorii. Navíc všichni účastníci, kteří správně
zodpoví alespoň 70% otázek, dostanou drobnou odměnu! Kompletní pravidla a aktuální informace najdete na soutěžním
webu: www.hra-jilemnice-udrzitelna.webnode.cz. Bližší popis soutěže a mapu, která Vám pomůže najít
ve městě všechna místa s ukrytými soutěžními otázkami, si můžete prohlédnou (vytisknout) na výše zmiňovaném webu.

První kolo soutěže probíhá od 2. 4. do 29. 6. 2015
podrobné informace k soutěži najdete na www.hra-jilemnice-udrzitelna.webnode.cz nebo přímo v ICM Jilemnice.
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V Jilemnici je umístěno 7 QR kódů
s otázkami. Najdi je, zodpověz a
vyhraj tak zajímavé ceny.

Informační centrum pro mládež Jilemnice

Kostelní 1, 514 01 Jilemnice
(budova bývalého pivovaru čp. 1)

Soutěž je určena pro mládež
ve věku 8 - 17 let (rozděleno do 2. kat.)
A probíhá od 2. 4. do 29. 6. 2015
Soutěž pořádáme v rámci projektu
„Jilemnice udržitelná“
Těšíme se na Vaší účast
a správné odpovědi.

www.icmjilemnice.cz
icmjilemnice@icmjilemnice.cz

tel. kontakt 731 766 335

