
Vydaj sa po stopách malej srnky 
a navštív najkrajšie miesta na Kysuciach
Pri spoznávaní regiónu ťa bude sprevádzať pohľadnica, ktorú si môžeš
vyzdvihnúť na miestach označených nálepkou „Kysuce sú pre rodiny súce“.

sú pre rodiny súce Vyšlo s finančnou podporou:

Podmienky zbierania nálepiek
1. Vyzdvihni si súťažnú pohľadnicu na miestach, ktoré sú

zapojené do projektu. 
2. Navštív nasledovné zimné lyžiarske strediská alebo vyskúšaj

zimné aktivity v regióne:  

SudOpaRK V KlOKOČOVe – zimné kúpanie v drevenom
kúpacom sude alebo diabolskom kotle
www.sudopark.sk

SKI MaKOV – denné alebo večerné lyžovanie, snowtubing
www.skimakov.sk

ŠpORTcenTRuM V OŠČadnIcI – denné alebo večerné
lyžovanie www.sportcentrum.gajuz.sk

SnOwpaRadISe VeľKá RaČa OŠČadnIca – denné
alebo večerné lyžovanie v troch prepojených dolinách – Lalíky,
Marguška a Dedovka, adrenalínová bobová dráha – najdlhšia
v strednej Európe www.snowparadise.sk

ROdInKa ReSORT V OŠČadnIcI – zimné klzisko
www.kamilka.sk

VySOcKá nOČná STOpa – zimný turistický pochod pre
bežkárov aj peších vo Vysokej nad Kysucou, 17. 2. 2018
www.vysokanadkysucou.sk

3. Na vyššie uvedených miestach získaš súťažnú nálepku, ktorú
si môžeš nalepiť na pohľadnicu.  

4. Po nazbieraní minimálne 3 nálepiek získaš v informačných
kanceláriách v Turzovke (pri kultúrnom dome), v Čadci 
(v budove mestského úradu) alebo Oščadnici (na hlavnom
námestí) malý darček.  

5. Ak chceš byť zaradený do žrebovania o pekné ceny, vyplň po
nazbieraní minimálne 3 nálepiek vo vyššie uvedených
informačných centrách registračný formulár. 

Súťaž trvá od 15. 12. 2017 
do 15. 3. 2018 (vrátane).

Na týchto miestach získaš súťažnú pohľadnicu:  

Čadca: Organizácia cestovného ruchu Kysuce • Informačné centrum Mesta Čadca • Hotel Centrum

Penzión Domes, Čadca – Podzávoz • Zábavné centrum Kinderco • Kysucká izba, Železničná stanica

Oščadnica: Snowparadise Veľká Rača – Infocentrum • Pokladňa Snowparadise (Dedovka, Laliky)

Športcentrum Oščadnica • Penzión Centrál • Rodinka Resort

Makov: Obecný úrad • SKI Apartmány Makov  Klokočov: Obecný úrad • Sudopark  

Skalité: Obecný úrad • Penzión Cechospol  Turzovka: Medzinárodné informačné centrum Turzovka

Vysoká nad Kysucou: Obecný úrad  Čierne: Obecný úrad  Raková: Obecný úrad

Pre aktuálne informácie sleduj www.regionkysuce.sk
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