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Projekt “So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety poznaniu Slovenského raja a Spiša” je realizovaný s finančnou podporou
Nadačného fondu Embraco.
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So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety poznania Slovenského raja a Spiša
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš s finančnou podporou Nadačného
fondu Embraco zo Spišskej Novej Vsi pripravila pre rodiny s deťmi zábavnú letnú prázdninovú
súťaž s názvom So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety poznania Slovenského raja a Spiša.
Cieľom tejto letnej prázdninovej súťaže je podporiť letnú turistickú sezónu a domáci cestovný ruch.
Prostredníctvom súťaže, ktorá deti prevedie po zaujímavých miestach nášho regiónu (prameň
Slatvinka, výhľadňa Schulerloch, Smižianska kalvária, hojdačka pri Gelnici, Kláštorisko a iné)
chceme motivovať rodiny s deťmi k tomu, aby tento rok strávili príjemnú a zábavnú dovolenku
práve u nás. Ústredným motívom sú maskoti OOCR Slovenský raj & Spiš Šťastík a Šťastenka,
ktorých chceme touto formou dostať do povedomia širokej verejnosti, predovšetkým však detí. Šťastík
so svojím náradím (krompáčom a lampou) mapuje a stráži všetko pod zemou nášho regiónu, pozná
banícke cestičky, býva v Dobšinskej ľadovej jaskyni, no napriek tomu, že sa volá Šťastík, stále nie je
šťastný. Práve vďaka ceste za poznaním a dobrodružstvom sa stretne so Šťastenkou. Šťastenka je
malá lesná víla, ktorá prináša všetkým šťastie. Na krku nosí zavesený kľúč, ktorým otvára brány do
Slovenského raja, a v ruke má zvonček, ktorým zvoní pre šťastie a plní priania. Stretnutie Šťastíka so
Šťastenkou symbolizuje spojenie OOCR Slovenský raj & Spiš.
Tí, ktorí prejdú cestu plnú dobrodružstiev, dostanú hodnotný darček (USB kľúč) a budú zaradení do
žrebovania o zaujímavé ceny. Všetky informácie a pokyny sú zverejnené na webe OOCR: vraji.sk/sostastikom-a-stastenkou-v-ustrety-poznania-slovenskeho-raja-a-spisa/.
Úlohou súťažiacich je navštíviť 10 z 12 súťažných lokalít. Ku každej lokalite je pripravená otázka
a stanovené miesto, kde si spravia selfie fotografiu. Na postup do záverečného žrebovania a pre
obdržanie darčeka potrebujú z týchto navštívených lokalít 10 správnych odpovedí a 10
predložených fotografií (stačí ukázať v mobile) v TIC Spišská Nová Ves alebo TIC Dobšiná. Tam
odovzdajú vyplnený súťažný kupón, ktorý bude zaradený do žrebovania.
Súťaž trvá od 5. 8. do 30. 9. 2022. Súťažné letáky (mapy) sú v tlačenej podobe k dispozícii v TIC
Spišská Nová Ves, TIC Dobšiná a TIC Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Výhercovia budú vyžrebovaní
začiatkom októbra 2022 a budú o výsledku informovaní.
NIDEC Embraco má pre deti zamestnancov vlastné výdajné a zberné miesto a taktiež ceny (losovať sa
teda bude 2 x).
„Súťaž plná dobrodružstiev pre všetky deti a ich rodičov!“
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