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S Objevujpamatky.cz v roce 2021 výhodněji, 
a navíc s možností vyhrát 

ubytování na hradech a zámcích
Cestujte – objevujte – 

nasbírejte razítka 7 různých památek 
a pošlete kartu do slosování.

JAK?

1. Na papírové hrací kartě vyplňte identifikační údaje: jméno, 
 příjmení, město / obec*.

2. Za každou návštěvu a zakoupenou vstupenku na vybrané 
 památce obdržíte razítko do hrací karty.

3. Jedna hrací karta = jedna návštěva = jedno razítko.

4. 3. návštěvu jakékoli památky ze seznamu máte za 
 poloviční cenu, 7. návštěvu máte zcela ZDARMA**. 

5. Hrací kartu můžete používat až do 31. 10. 2021. Ve vaší hrací
 kartě může být použito razítko dané památky pouze jednou 
 (neplatí tedy více stejných razítek za více navštívených tras).

6. Chcete-li se zapojit do slosování o výhry, vyfoťte svoji hrací 
 kartu se 7 razítky  z obou stran***, a zašlete do 5. 11. 2021 
 na email soutez@objevujpamatky.cz s předmětem Soutěž. 

7. Chcete-li dostávat novinky o této akci, zaregistrujte se 
 na www.objevujpamatky.cz.

8. Zapojením do soutěže souhlasíte s Pravidly soutěže včetně 
 Zásad pro zpracování osobních údajů zveřejněnými 
 na www.objevujpamatky.cz.

Kontakt: Petr Lukas, soutez@objevujpamatky.cz

TŘETÍ ZA POLOVIC 
SEDMÁ ZDARMA

jméno, příjmení 

město / obec

7.          ZDARMA
dospělý dítě



SEZNAM ZAPOJENÝCH PAMÁTEK

Adršpach (z); Blansko (z); Blovice – Hradiště (z); Borovany – Památník J. Žižky 
z Trocnova; Brandýs n. Labem (z); Brno – Letohrádek Mitrovských; Brno – 
Špilberk (h); Čechy p. Kosířem (z); Čelákovice (t); Červený Hrádek v Jirkově (z); 
České Budějovice – Jč muzeum; Děčín (z); Dolánky u Turnova – Dlaskův 
statek; Domažlice (h); Dukovany (z); Havlíčkův Brod – Chmelvodovský dům; 
Holešov (z); Chlumec n. Cidlinou – Karlova Koruna (z), Chlumec n. Cidlinou – 
loreta; Chomutov – radnice; Josefov – pevnost; Kašperk (h), Kladenský 
zámek; Klášterec n. Ohří (z); Kost (h), Košumberk (h); Kravaře (z); Kroměříž (z); 
Lanškroun (z); Ledeč n. Sázavou (h); Loučeň (z); Mariánská Týnice – poutní 
místo; Mikulov (s); Milevsko (k), Moravská Třebová (z); Náměšť na Hané (z); 
Nový Hrad v Jimlíně (z); Olomouc – Arcibiskupský palác; Olomouc – Pevnost 
poznání; Orlík u Humpolce (h), Oslavany – těžní věž Kukla; Pecka (h); Polná (h); 
Plzeň – Masné krámy; Praha – Chvalský zámek; Příseka (z); Roštejn (h); 
Roudnice n. Labem (k); Rymice (sk), Seeberg (h); Slavkov – Austerlitz (z); 
Slezskoostravský hrad; Střekov (h); Svijany (z); Svojanov (h); Šluknovský 
zámek; Turnov (s); Uherský Ostroh (z); Valdštejn (h); Vildštejn (h), Velehrad (k); 
Zbiroh (z); Zruč n. Sázavou (z); Žďár n. Sázavou (z); Žumberk (t).

(z) = zámek, (h) = hrad, (t) = tvrz, (k) = klášter, (s) = synagoga, (sk) = skanzen

* Hrací karta a prohlídka ZDARMA platí vždy pouze pro 1 osobu uvedenou na kartě, nikoli pro více 
osob, rodiny či jiné skupiny. Samostatnou hrací kartu můžete vyplnit i za Vaše dítě starší 6 let 
(za jménem zatrhněte slovo „dítě“). Osoby starší 15 let vyplňují hrací kartu samostatně.  

** Výběr prohlídky ZDARMA závisí na aktuálních možnostech dané památky, nevztahuje se na 
speciální či výběrové prohlídkové okruhy.

*** Do slosování budou zařazeny pouze hrací karty s vyplněnými identifikačními údaji a sedmi 
unikátními razítky ze sedmi navštívených památek. Odesláním hrací karty udělujete souhlas s využitím 
osobních údajů pro marketingové účely a rovněž v případě, že vyhrajete, souhlasíte se zveřejněním 
jména a příjmení na www.objevujpamatky.cz. Svůj souhlas můžete odvolat. 

CENY DO SLOSOVÁNÍ HRACÍCH KARET
1. Pobyt v zámeckém hotelu Červený Hrádek
2. Pobyt v apartmánech na zámku Loučeň
3. Pobyt v hradním penzionu Svojanov
4. Oběd či večeře v restaurantu Mondi 
     u Chvalského zámku
5. Voucher do Vily Tugendhat v Brně
6.  Dárkové balení vín z Arcibiskupských sklepů 
         Kroměříž

7. Dárkové balení vína z Lobkowiczského  
       zámeckého vinařství v Roudnici n. L.
8. Dárkový balíček s modelem Škoda Octavia 
        z Muzea autíček Příseka
9.  Dárkový balíček ze zámku Dukovany 
        s medovinou z Vysočiny
10. Dárkový balíček ze zámku 
    Slavkov - Austerlitz

1.          2.    3.          50% SLEVA

4.          5.          6.          


