
Projekt spolupráce 







» Tvorba motivačních produktů cestovního 
ruchu na území CHKO Žďárské vrchy 

» Zaměření projektu na rodiny s dětmi 

» Podpora turistického ruchu a služeb pro 
návštěvníky 

» Spolupráce s Infocentry a podnikateli 

» Zvýšení návštěvnosti území CHKO 

» Spolupráce MAS na hranici krajů 
 



Základ projektu = spuštění celorodinné hry 
pro rodiče s dětmi 



Aby mohla být hra spuštěna, musíme zajistit: 



Aby mohla být hra spuštěna, musíme zajistit: 



+ Dobrovolnické aktivity partnerů 



» Infocentra budou registračním místem                                   
pro hráče a místem pro vyzvednutí odměny 

» Místa pro sběr razítek budou atraktivitami  

     regionu s vazbou na některou z pověstí  

     (zapojeny služby a podnikatelé v CR) 

» Razítka budou vydána do knížky po zodpovězení kontrolní 
otázky  (vztahující se s vazbou na knihu k pověsti a místu) 

» Hráč bude postupně sbírat razítka a po určitém počtu si 
může vyzvednout odměnu (postupně samolepka až puzzle) 

» Pokud hráč sesbírá všechna razítka a odevzdá knížku, tato 
bude 1x ročně na počátku turistické sezóny slosovatelná     
o ceny (vstupenky, akce, večeře, ubytování…) 

 
 



» Regionální publicita (zpravodaje,  

    regionální a turistické noviny, televize) 

» Turistické weby (destinace, Kudy z nudy, CCR…) 

» Regiontour 2015 

» Otevření turistické sezóny 2015 

» Roční pravidelnost vyhodnocených  

    soutěžících na počátku turistické  

    sezóny po dobu udržitelnosti 

» Destinační management obou regionů 
 

 

 

 



» Podpora více samostatných návštěv turistů (motivace 
se vrátit) 

» Podpora prodloužení pobytu v regionu zejména pro 
rodiče nebo prarodiče s dětmi 

» Zatraktivnění služeb a podnikání v oblasti turistického     

     ruchu v obou MAS 

» Region získá atraktivní propagační materiály pro 
návštěvníky, větší publicitu 

» Evidence hráčů a jejich zapojení do soutěže= zpětná 
vazba pro další směr rozvoje CR v regionu 

 



» Distribuce knih a produktů do mateřských škol a 
školních družin ZŠ, také do mateřských center 

» Předání knih také do domovu důchodců a seniorů (do 
knihoven), včetně autorských čtení nebo předčítání 

» Samozřejmost zaslání výtisku knihy do „povinných 
knihoven“ , ale také do všech knihoven ve všech 
obcích obou MAS 

» Obrovská publicita pro obě MAS- občané se budou mít 
možnost s výsledky práce MAS setkávat častěji 

» Rozšíření návštěvnosti občanů mezi MAS (sběr razítek) 

 



Vezměte děti a přijďte si zahrát… 


