Odkrij koščke raja

Odkrij košček
kulturnega mozaika

Razkošje izzivov. Izberi svojega.

Obisk kulturne znamenitosti

KAJ?
KDAJ?

Nekaj idej najdete na:
https://www.visit-trzic.
com/znamenitosti/

Obisk mestnega ali vaškega jedra

KRAJ?
KDAJ?

Tržič je košček raja, v katerem vsak kdo
najde nekaj po svojem okusu. Izzivamo
vas in vam hkrati podajamo ideje za aktivnosti v prihodnjih mesecih. Opravite
vseh 9 nalog v izzivu in se potegujte za
praktične nagrade.

Vse kar morate storiti je, da opravite 3
naloge doma ter 6 nalog na območju občine Tržič in nam izpolnjen dnevnik nalog
vrnete po pošti ali osebno dostavite v
TPIC Tržič. Veseli bomo, če boste zraven
priložili še kakšno fotografijo.

Navodila in pogoji sodelovanja
V izzivu lahko sodelujete otroci in odrasli.
Izziv traja od 2. 11. 2020 do 8. 3. 2021.
Vsak, ki v celoti opravi in izpolni dnevnik nalog »Odkrij košček raja« ter ga pošlje ali
prinese v TPIC Tržič sodeluje v nagradnem žrebanju.
Podrobnejši pogoji sodelovanja so objavljeni na naši spletni strani.

Izziv je opravil/a

Odkrij košček (k)raja
… ki ga v Tržiču še nisi obiskal

KRAJ?
KDAJ?

Ime in priimek:
Naslov bivališča:
E-naslov:
Strinjam se, da moj e-naslov uporabite za pošiljanje e-novic TPIC Tržič.
Strinjam se, da moje podatke uporabite za potek in obveščanje o nagradni igri.
Za mladoletne: Strinjam se, da moj otrok/varovanec sodeluje v izzivu.
podpis:

Razkošje izzivov. Deli svojega z nami.
Objavi fotografije opravljenih nalog na družbenih omrežjih.
Ne pozabi dodati #visittrzic in #odkrijkoscekraja, da jih bomo našli! Morda prav tvojo
fotografijo delimo naprej!

Nagrade in žrebanje nagrad: V žrebanju sodelujete vsi, ki izpolnjen dnevnik nalog do
8. 3. 2021 dostavite ali pošljete v TPIC Tržič. Izžrebali bomo 15 praktičnih nagrad.
Organizator nagradne igre: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
http://www.visit-trzic.com, informacije@trzic.si

@visittrzic

#visittrzic

www.visit-trzic.com

Iz tržiških
piskrov

Pozabimo ekran
in ubogajmo srce

Skuhaj zajtrk, kosilo ali večerjo
iz lokalnih sestavin

KAJ?
KDAJ?
Pripravi tradicionalno tržiško jed

Podaj se v objem tržiških hribov
Nekaj idej najdete na: https://www.
zgodovinska-mesta.si/mesta/trzic/

KAJ?
KDAJ?

(Po)ustvari
košček Tržiča
Nariši, izdelaj, sestavi… eno tržiško posebnost (»firbc
vokn«, zmaja iz petelinjega jajca, čevljarsko svetilko,
»gregorčka«, Dovžanovo sotesko …)

KAJ?
KDAJ?

Nekaj idej najdete na:
https://www.visit-trzic.com/poti/

KAM?
KDAJ?
Obišči tržiški naravni biser

KAJ?
KDAJ?
Predaj se zimskim radostim

KAJ IN KJE?
KDAJ?

Nekaj idej najdete na: https://
www.visit-trzic.com/znamenitosti/
naravne/

