Ostani doma
		 PRIPRAVI SLADICO, KI VSEBUJE MED
KAJ:
KDAJ:

		

PRIPRAVI SLADICO, KI VSEBUJE ČOKOLADO
KAJ:
KDAJ:

		

SKUHAJ KOSILO, ZAJTRK ALI VEČERJO
IZ LOKALNIH SESTAVIN
KAJ:
KDAJ:

RADOLŠKI IZZIV
Neljubi časi. A na srečo na čudoviti lokaciji.
Izzivamo vas in vam hkrati podajamo ideje za aktivnosti v prihodnjih mesecih.
Opravite vseh 10 nalog v izzivu in se potegujte za super lokalne nagrade.
Vse kar morate storiti je, da opravite 3 naloge doma ter 7 nalog na območju
občine Radovljica, ter nam izpolnjen izziv vrnete po pošti ali osebno dostavite
v TIC Radovljica.

Navodila in pogoji sodelovanja:

V izzivu lahko sodelujete otroci in odrasli.
Izziv traja od 24. oktobra 2020 do 28. februarja 2021.
Vsak, ki v celoti opravi in izpolni Izziv ter ga pošlje na TIC Radovljica,
sodeluje v nagradnem žrebanju. Sodelujete lahko v žrebanju za
otroške ali odrasle nagrade.
Podrobnejši pogoji sodelovanja so objavljeni na naši spletni strani.

Izziv je opravil /a
IME IN PRIIMEK:
NASLOV BIVALIŠČA:

Nagrade in žrebanje nagrad:
V žrebanju sodelujete vsi, ki izpolnjen izziv do 1. 3. 2021 dostavite ali pošljete v TIC
Radovljica. Izžrebali bomo po 3 glavne in do 10 praktičnih nagrad v vsaki kategoriji.
Glavne nagrade:
otroške: 1x didaktična igra Potepanje po Sloveniji
		
1x planinski zabavnik
		
1x igra minigolfa za 2 osebi
odrasle: 1x meni za 2 osebi v Gostilni Pr’Tavčar
		
1x vinska degustacija za 2 osebi v Vinoteki Sodček
		
1x paket lokalnih dobrot
Organizator nagradne igre:
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica,
info@radolca.si / www.radolca.si

E-NASLOV:
Sodelujem v izzivu (izberi eno):

za otroke

za odrasle

Strinjam se, da moj e-naslov uporabite za pošiljanje e-novic Turizma Radovljica.
Strinjam se, da moje podatke uporabite za potek in obveščanje o nagradni igri.
za mladoletne: Strinjam se da moj otrok/varovanec sodeluje v izzivu.
							podpis:

@visitradolca

#radolca

www.radolca.si

Odkrivaj naravo in kulturo
				 v občini Radovljica

		 OBISK MUZEJA, RAZSTAVE
		 ALI KULTURNEGA SPOMENIKA
KAJ?

		 IZLET NA RAZGLED

DATUM:

KAM?
DATUM:

		

OBISK MESTNEGA ALI VAŠKEGA JEDRA
KRAJ:

		

IZLET DO REKE ALI POTOKA

DATUM:

IME REKE / POTOKA:
DATUM:

		

SPREHOD V GOZD
KJE?
DATUM:

		

SPREHOD V DEŽJU ALI SNEGU
KJE?
DATUM?

		
		

POLJUBEN KRAJ ALI KOTIČEK V NARAVI,
KI GA PREJ ŠE NISI OBISKAL
KRAJ:
DATUM:

		 Si

za dodaten izziv?

Objavi fotografije Radolškega izziva na družabnih omrežjih.
Ne pozabi dodati #radolca in #radolcaizziv, da jih bomo našli!
Morda prav tvojo fotografijo delimo naprej!

