Soutěž nejen pro děti
MAS Říčansko a MAS Posázaví vyhlašují soutěž
o nejvýstižnější název vycházkových tras a o grafické zpracování textu
„odpadky odneste s sebou“
Trasy povedou krajinou podél řeky Sázavy, v okolí Senohrab, Lensedel, Turkovic a Ondřejova.
Jejich obnovu si vzaly za své společnosti MAS Říčansko o.p.s. a Posázaví o.p.s. Cílem jejich
společného projektu je nejen obnovit historické cesty, ale zejména vytvořit pěší trasy, které
podpoří cestovní ruch v regionu a zlepší kvalitu života ve venkovských oblastech. Projekt získal
dotaci z Programu rozvoje venkova. Více o projektu na www.mas.ricansko.eu a
http://leader.posazavi.com/cz/partnerske.asp.

Název trasy by měl vyjadřovat například princip spolupráce, výměny zkušeností, vzájemnou
komunikaci, úctu k tradicím, přátelství mezi lidmi, vztah k přírodě, regionální patriotismus.
Informační tabule budou obsahovat obrázky Josefa Lady, proto i název může souviset s Josefem
Ladou. Preferujeme dvouslovný název.
Název trasy by neměl obsahovat: názvy památek a jednotlivých oblastí z regionů, aby
nedocházelo k upřednostnění nebo naopak potlačení jednotlivých subjektů, propagaci pouze
jedné lokality, obce, města.
Pravidla soutěže:
• soutěž je určena dětem ZŠ v Ondřejově a ZŠ v Senohrabech, ale i všem dalším dětem a
dospělým, kteří v blízkosti Ondřejova, Kaliště, Lensedel a Senohrab žijí nebo tento
malebný kraj rádi navštěvují;
• do soutěže se může přihlásit jednotlivec nebo tým s maximálním počtem 5 osob;
• návrh názvu trasy a/nebo obrázek (grafika) bude čitelně označen jménem a příjmením,
věkem tvůrce/ců, bydlištěm, telefonem či e-mailem (zákonného zástupce nebo učitele);
• dále můžete připojit krátké odůvodnění Vašeho návrhu a vztah tvůrce k tomuto regionu.
Své návrhy doručte nejpozději do 15. 7. 2011:
• poštou nebo osobně na adresu MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01 Říčany
• nebo elektronicky na emailovou adresu alichtenbergova@atlas.cz
Hodnotitelská komise:
bude složena ze zástupců MAS Říčansko, Posázaví o.p.s. a obcí zapojených do projektu.
Výsledek bude zveřejněn do 29. 7. 2011 na webových stránkách www.mas.ricansko.eu a
http://leader.posazavi.com/cz/partnerske.asp.

Vítězové soutěže se mohou těšit na zajímavou
cenu!

