Cyklopecky Pardubického kraje 2017
Unikátní soutěž „Cyklopecky Pardubického kraje“ nabídla atraktivní způsob, jak aktivně
poznávat krásy našeho regionu - na kole, ale i koloběžce, in-line bruslích a pěšky! Připravila ji
Destinační společnost Východní Čechy spolu s Pardubickým krajem a konala se pod záštitou
krajského radního zodpovědného za cestovní ruch, René Živného. Hlavními sponzory byla
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism a prodejna Cyklopoint Pardubice.
Účastníci soutěže získávali razítka do Vandrovní knížky na některé z 15 vybraných cyklotras
a odhalovali nejkrásnější místa celého kraje přímo ze sedla kola. Soutěž probíhala od 1. dubna
do 15. října 2017. V tomto období stačilo získat pouhá 3 razítka a poslat vyplněnou
Vandrovní knížku poštou nebo elektronicky do Destinační společnosti Východní Čechy.
V termínu bylo doručeno zhruba stejný počet vandrovních knížek jako v loňském roce, tj. cca
tisíc kusů (přesně 1.045). Stále více přibývá soutěžících i z regionů mimo Pardubický kraj, i
když z PK je jich pořád ještě nejvíc. Z nich bylo vylosováno 20 výherců hodnotných cen
v čele s první cenou - horským kolem Merida. Předání cen výhercům na 1. – 3. místě
proběhne ve čtvrtek 9. 11. v Sále Rady Pardubického kraje, předávat bude pan radní Živný.
Termín soutěže:

1. 4. – 15. 10. 2017 - 6. ročník (původně Letní pecky poznej
všecky 1-3, nyní 3. ročník jako Cyklopecky)

Počet Vandr. knížek:

vytištěno v nákladu 15.000 ks, VK byla dostupná i elektronicky
na stránkách Pardubického kraje a turistického portálu
www.vychodnicechy.info, v průběhu soutěže bylo dotištěno
ještě dalších 3.000 kusů, všechny vandrovní knížky byly
rozebrány

Počet tras:

15, tři v každé z pěti TO

Razítkovacích míst:

29 – vždy 2 razítkovací místa na každé trase, TIC Králíky
sloužilo jako razítkovací místo pro dvě trasy

Hlavní sponzoři
a partneři soutěže:

Cyklopoint Pardubice, CzechTourism, Kongres hotel Jezerka

Hlavní ceny:

- horské kolo Merida
- víkendový pobyt pro 2 osoby v Kongres hotelu Jezerka
- cyklistický batoh, dres, přilby, publikace o kraji a vstupenky na
sportovní a kulturní akce…

Systém soutěže:

Sbírání razítek do Vandrovní knížky, stačí získat alespoň tři
razítka a odeslat Vandrovku poštou nebo elektronicky na adresu
DSVČ

