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SPORTOVNÍ VÝZVA PRO ŠKOLÁKY – PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

Pořadatel: 
Pořadatelem je SAK Studénka, příspěvková organizace (dále jen "Pořadatel").  

  

Doba trvání: 
Soutěž probíhá od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. 
  

Účastníci: 
Soutěž je určena pro všechny děti ve věku 6-15 let. UPOZORNĚNÍ – bonusové body nejsou soutěžní, 
slouží jako tipy na výlet s rodinou. 

  

Pravidla fotosoutěže: 
Navštivte 12 bodů vyznačených na mapě Studénky, na místě splňte jednoduché úkoly a vyfoťte se 
(používejte selfie nebo ať vás někdo vyfotí). Fotografii (klidně i video) z každého místa zašlete na 
email sportovnivyzvastudenka@gmail.com nebo se připojte do FB skupiny Sportovní výzva pro 
školáky – SAK Studénka. 

Místa můžete navštívit kdykoli v době trvání soutěže a v jakémkoli pořadí. 

 

Seznam úkolů a míst: 
 

BUTOVICE  

• Schody u přejezdu – spočítat a 3x vyběhnout - zaslat selfie u schodů a uvést počet 

schodů. 

• Radar – běh na čas polní cestou ze sídliště na Radar – zaslat selfie z vyhlídky a 

uvést čas. 

• Butovická náves – NUTNÉ ŠVIHADLO – trasu od parkoviště pod kostelem směrem 

k pomníku (po chodníku) proskákat přes švihadlo – zaslat selfie od pomníku. 

• Hřiště u ZŠ Butovické – vyzkoušet všechna workoutová stanoviště – zaslat selfie 

s libovolným stanovištěm. 

• Chodník na vlakové nádraží SLEZSKO/MORAVA – indiánským během proběhnout 

celý chodník, který vede od prvního mostku směrem na nádraží k prvnímu domu u 

nádraží – vyfotit se u cedule MORAVA/SLEZSKO. 

• Zimní stadion – před vstupem do Sportovního centra (bowling) udělat 10 angličáků – 

zaslat selfie u stadionu. 

• Mlýnská – na místě udělat 30 dřepů – vyfotit se u značky CHKO Poodří.  

 

STUDÉNKA 1 

• Ulice Na Trávníkách – od značky zákaz vjezdu (najdete úplně na konci ulice), běh 

k prvnímu rozcestníku – zašlete selfie u značky cyklistická trasa 6011. 

• Požární nádrž – na požární ploše přilehlé u nádrže udělejte 15x žabáka a 10x běh 

s výskokem – zaslat selfie u nádrže. 

• Hřiště u ZŠ FKT – oběhnout oplocené hřiště, vyzkoušet doskok – zaslat selfie. 

• Zámecká zahrada – oběhnout zámek – vyfotit se u zámecké brány. 
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• Park T. G. Masaryka (bývalé Náměstí bratří Sládečků) – udělat co nejvíce kliků bez 

pauzy opřeni o lavičku – zaslat selfie u pomníku a napsat počet kliků. 

 

BONUSOVÉ BODY DOPORUČUJEME Z DŮVODU BEZPEČNOSTI NAVŠTÍVIT S RODIČI.  

K ZAŘAZENÍ DO SLOSOVÁNÍ NENÍ NUTNÉ TYTO BODY SPLNIT! 

 

BONUS – NOVÁ HORKA  

• Zámek Nová Horka – obejít celý zámek v Nové Horce a udělat 10x panáka a 15x 

dřep.  

• Fotbalové hřiště – lavičky – přeskákat všechny lavičky. 

 

BONUS – KANIHŮRA 

  

• K tomuto bodu se můžete dostat cestou z ulice Na trávníkách nebo z Butovic.  

U tohoto bodu nemusíte dělat žádné sportovní výkony.  

 

 

Vyhodnocení soutěže: 
Všichni účastníci, kteří splní úkoly a zašlou všech 12 fotografií budou zařazeni do losování o ceny. 
Celkem bude vylosováno a odměněno 20 soutěžících! 

 

Ceny pro soutěžící: 
První tři místa obdrží drobné ceny a poukázky na sportovní vybavení (oblečení) v těchto hodnotách: 

1. Místo 1000 Kč  
2. Místo 500 Kč  
3. Místo 300 Kč  

 

Ceny budou soutěžícím předány osobně do 10 dnů po ukončení soutěže. 
 

Závěrečná ustanovení: 
Účastí v soutěži a zasláním fotografií vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. 
Zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR, a to do odvolání 
tohoto souhlasu. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích 
a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže. 
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