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Poznávací hra regionu SO ORP Hustopeče nejen pro děti
Známe dobře my i naše děti region, ve kterém žijeme? Poznání jeho zajímavých míst nabízíme
prostřednictvím naší hry. Maskot hry, MAPÍK, připravil pro děti, a nejen pro ně, celkem čtyři soutěžní výzvy a
každá z nich provede účastníky po několika zajímavých trasách:
1.
2.
3.
4.

Za historií měst – procházky zajímavými místy centry tří měst
Rozhlédni se z výšky – vycházky nebo cyklovýlety z různých míst na šest rozhleden
Technické a přírodní památky – procházky pěti přírodními rezervacemi a k větrnému mlýnu
Místní muzea a památky – návštěvy pěti muzeí a dvou křížových cest

Informace o soutěži:
www.maphustopecsko.cz
· odkaz Putování s Mapíkem
· do každé školy bude dodáno několik složek s tištěnou podobou hry.
Popisy tras: obsahují informace, úkoly a mapu, kterou je možno pomocí QR kódu načíst do mobilu
Soutěžní kategorie: DĚTI do 6 let, do 11 let a do 15 let,
ŠKOLY mateřské, základní s 1.- 5. roč., základní s 1.- 9. roč.
Soutěžní podmínky pro děti:
ź na zvolené trase plní úkoly a hlavně se vyfotografují na určeném místě
ź fotku pošlou z mobilu nebo počítače do soutěže z webu maphustopecsko.cz přes odkaz Putování s
Mapíkem – pošli fotku
ź soutěžní období: 1. červenec – 30. září 2021 a 1. říjen 2021 – 30. březen 2022
ź zvítězí tři děti v každé kategorii, které v soutěžním období pošlou nejvíce fotek
ź obdrží diplom a věcnou odměnu.
Soutěžní podmínky pro školy:
ź hodnocena bude na konci každého období jedna škola v kategorii podle procenta zúčastněných dětí
ź obdrží věcnou odměnu a titul Mapíkova škola za úspěšnou propagaci poznání našeho regionu.
Informace o hře jsou na webu volně dostupné a Putování s Mapíkem se může zúčastnit každý, kdo chce náš
region lépe poznat. Objevujte s naším Mapíkem krásná místa, spjatá s bohatou historií i současností našeho
regionu.
Rodiče, putujte s dětmi, prožijete společné chvíle se spoustou zážitků.

Tak na některé trase s MAPÍKEM ahoj!

