
Spolek rodičů pořádá hru 
pro špindlerovské děti 
(předškoláky a žáky 
1.-4. třídy).

Ahoj kamarádi,  

jmenuji se Klárka 

a tohle je m
ůj 

parták Jonáš
. 

Společně hled
áme

Špindlerovský 
poklad. 

Pomůžeš nám?

‘

1. Stáhni si mapu ZAČÍNÁME 5. 5. 2021                                
(každý týden bude odtajněno místo s úkolem)

2. Hledej 4 místa a postupně splň všechny úkoly.

3. Odpovědi se svým jménem a věkem pošli na:                                                                   
Děti / rodiče 1.-4. třída ZŠ posílají 
odpovědi na e-mail: stoparzs1@seznam.cz                           
Děti / rodiče MŠ posílají odpovědi na e-mail: 
stoparms@seznam.cz   

4. Klíč ti pomůže otevřít poklad.

5. Od 1. 6. 2021 si budeš moci poklad vyzvednout  
na tajném místě.

PRAVIDLA SOUTĚŽE: Termín konání akce: květen 2021 / Kdo se může soutěže účastnit: Rodiče a děti z MŠ a 1.-4. třída ZŠ Špindlerův Mlýn
1. MAPA - Na stránkách školy, na nástěnkách ve školce a škole bude viset mapa, kde bude každý týden zveřejněno místo, kde se nachází úkol. Mapa se bude 
každý týden s aktuálním místem aktualizovat a k dispozici bude i mapa z předchozího týdne, aby se daly úkoly plnit zpětně. Budou celkem 4 stanoviště. / 
2. ÚKOLY - Na každém místě bude připraven úkol, který bude třeba splnit. / 3. FOTKA - Na místě je nutné vyfotit dítě, abychom věděli, že tam skutečně bylo, foto 
následně poslat se splněným úkolem na připravené e-maily. / 4. ZASLÁNÍ E-MAILU - Odpovědi na úkol se jménem a věkem zašlete na email: stoparzs1@seznam.cz 
pro ZŠ a na stoparms@seznam.cz pro MŠ (za ně získáte číselný kód) / 5. KÓD - Pokud dítě úkol splnilo, dojde mu do 24 hodin z e-mailu kód, který si zapíše. / 
6 POKLAD - Získaný číselný kód otevře poklad, který děti najdou na tajném místě. / JAKÝ POKLAD? - Místo pokladu bude odtajněno a každý, kdo získá kód si 
z pokladu odnese odměnu, medaili a diplom.

Těšíme se na vaše fotky se splněnými úkoly. / Některé fotografie budou zveřejněny i ve Špindlerovských novinách.

ANEB HLEDÁNÍ ŠPINDLEROVSKÉHO POKLADU S KLÁRKOU A JONÁŠEM                             

www.zsspindl.cz


