
Putovní hra po obcích Ladova kraje 

Ladovský pokladLadovský poklad

RODINNÉ STRATEGICKÉ HRY
RODINNÉ STRATEGICKÉ HRY

Objevujte krásy 25 obcí Ladova kraje, najděte poklad a můžete vyhrát ladovské tričko! 

• Stačí si stáhnout a vytisknout instrukce z našich webových stránek. 

• Hra probíhá od 1. července do 31. října 2022. 
Splníte-li úkoly na jednotlivých místech v obcích, vyluštíte TAJENKU - klíč k pokladu. 

• Tajenku přijďte nahlásit do jednoho z infocenter v našem mikroregionu. 
(www.laduv-kraj.cz/turisticka-a-informacni-centra)

• Dozvíte se, kde je Ladovský poklad a můžete vyhrát ladovské tričko! (v závěrečném slosování)

Jak se dostat k pokladu? (instrukce):

1) Než vyrazíte, projděte si nápovědy a přiřaďte správné kódy A až Z k jednotlivým
obcím.

2) Vyberte obec nebo aktivitu (koupání, muzeum, zřícenina, apod.) a vyrazte na výlet. 
Splňte tam úkol pro dané místo.

3) Správnou odpověď označte do tabulky a dozvíte se, kolikáté písmeno přepíšete
do tajenky.

4) Čím víc míst navštívíte, tím víc se vám tajenka v posledním sloupečku tabulky
zaplní. Nemusíte navštívit všechna místa, ale vyluštit tajenku.

5) Vyluštili jste? Nahlaste vyluštěnou tajenku do 31. 10. 2022 v některém 
infocentru v Ladově kraji. 

6) Chcete být v závěrečném slosování o ceny? Stačí uvést za váš tým jméno, 
adresu a e-mail.

Účastí ve hře dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a k použití fotografií k propagaci. 

• Nechte se inspirovat k dalším výletům a z jednoho loni nenavštíveného místa nám 
pošlete fotku vašeho týmu.

• Tím místem může být nová obec, která se v lednu připojila ke svazku obcí Ladův kraj. 
Indicií pro tuto obec a místo, kde se vyfotit je LESNÍK, DESKA, STUDÁNKA. 

• Fotografie se jménem, adresou a e-mailem zašlete na e-mail: info@neohrano.cz do 
31.10. 2022 a budete zařazeni do slosování společně s letošními účastníky hry.

Případné dotazy směřujte na info@neohrano.cz

Přejeme Vám krásné léto s putováním po obcích Ladova kraji.

PRO LOŇSKÉ ÚČASTNÍKY HRY! 
Zvládli jste vloni vyluštit tajenku bez návštěvy všech obcí? 




