
Kulturně – školská komise vás zve na akci 

HRAJEME SI CELÝ ROK  
Běžte s dětmi, či sami na procházku po Holubicích dle instrukcí herního formuláře a hledejte 

na různých místech po celé obci otázky nebo úkoly. Hrát můžete po celý rok, každý měsíc 
bude jinak tematicky zaměřený s novými otázkami a úkoly.                                                                    
Hrát se nebude o letních prázdninách, v červenci a v srpnu.  

Začínáme v sobotu 1. ledna 2022 a končíme v sobotu 31. prosince 2022 ve 24:00 hod. 

Pravidla hry: 
• Na stránkách www.holubiceou.cz bude každý měsíc zveřejněn aktuální herní formulář, 

téma měsíce a výherní ceny.  Najdete zde nové úkoly, a to vždy k 1. dni v měsíci. Na 
splnění úkolů a jejich odeslání máte celý kalendářní měsíc.  

• Hra se bude každý měsíc skládat ze dvou částí:  
1. Tvořivé části, která je dobrovolná a není nutná pro získání hlavní ceny, a přitom 

bude samostatně hodnocena. 
2. Soutěžní části s úkoly a otázkami, která je nutná pro získání hlavní ceny. 

• Místo určení konání hry je v katastru obce Holubice, vše bude viditelné z cest a 
chodníků.  

• Hra je určena hráčům od 3 do 99 let. 

• Každý hráč souhlasí s pravidly organizátorů – každý hráč může každý měsíc soutěžit 
pouze jednou.  

• Každý měsíc vyhrají dva šťastlivci poukaz buď na konzumaci nebo zážitek v hodnotě 
500,-Kč. Jedna cena bude za tvořivou a druhá cena bude za soutěžní část hry. 

• V lednu 2023 proběhne slosování hlavní ceny, kterou bude wellness pobyt v hodnotě    
6 000,-Kč.  

• Losování proběhne vždy do 10. dne v měsíci. Výherci budou informováni o výhrách e-
mailem uvedeným na formuláři.  

• Akce neodporuje žádnému vládnímu nařízení proti šíření nemoci COVID 19, protože se 
jedná o čistě individuální pohyb jednotlivců či rodin na čerstvém vzduchu.  

 

Tvořivá část hry: 
Na webu obce vždy 1. den v měsíci vyvěsíme fotku výrobku i s popisem jeho výroby a 
seznamem potřebného materiálu. Nemusíte se vždy držet předlohy, můžete být kreativní a 
sami na dané téma improvizovat. Své dílko vyfoťte a pošlete na e-mailovou adresu 
redakce.holubice@seznam.cz do 19. dne daného měsíce. Vždy 20. všechny zaslané fotky 
zveřejníme na FB stránkách „Holubice, tady jsem doma,“ kde si do konce měsíce může každý 
návštěvník stránek vybrat nejhezčí vyfocený výrobek a hlasovat pro něho. Každý má jen jeden 
hlas. 
Soutěžní část hry s otázkami a úkoly: 
Po splnění všech úkolů zasílejte vyplněný formulář vždy nejpozději poslední den daného 
kalendářního měsíce na e-mailovou adresu redakce.holubice@seznam.cz. Možnost opravy 
budou mít pouze ti, kteří odešlou vyplněný formulář nejpozději do 24. dne daného měsíce. 
Pouze v tomto případě vám ho pošleme zpět k opravě. 
Můžete ho také vhodit v tištěné podobě do schránky mezi posuvnými vchodovými dveřmi na 

Obecním úřadu v Holubicích. Pište prosím čitelně! 

 

Účastníci hry se nemusí zapojit každý měsíc, mohou si i vybrat, zda pouze něco vyrobí 
nebo budou jen soutěžit. Do slosování o hlavní výhru budou zařazeni pouze ti hráči, 

kteří odevzdali všech deset správně vyplněných formulářů. 
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