Regionální muzeum Mělník, p. o. vyhlásilo
SOUTĚŽ KAPŘÍCI VODNÍKA ŠPLOUCHA!

Soutěžní karta
Vodník Šplouch k nám zavítal od Třeboně a protože je dobrák od kosti, vypustil své zlaté
kapříky, aby tu dětem nosili štěstí. Kdo kapříka uvidí, chytne se za nos řekne „brekeke“,
nadobro ho opustí všechna smůla. Za to se však vodník Šplouch chce dozvědět něco
o našem městě. Moc rád totiž cestuje.
Hledej zlaté kapříky v centru Mělníka a pomoz Šplouchovi zodpovědět jeho otázky.

Při hledání ti pomůže nápověda. Odpověď na otázku vždy můžeš zjistit
nedaleko od místa, kde jsi kapříka našel/la.
Číslo
Otázka:
kapříka:

Odpověď:

Ve kterém roce bylo založeno
Regionální muzeum Mělník?
Komu je zasvěcen kostel na nám. Míru
(vedle muzea)?
Mělník je věnné město českých královen.
Napiš 2 kněžny (královny), které v Mělníku
přebývaly.

Legionářů

Jaká hora je vždy vidět z vyhlídky
nad řekou před mělnickým zámkem?
Čí socha stojí u vchodu na vyhlídku mezi
mělnickou knihovnou a zámkem?
Kolik klik u dveří do chrámu sv. Petra
a Pavla má tvar ryby?
Jaké dvě řeky se stékají v Mělníku?

Svatováclavská

Kontakt na soutěžícího – jméno, telefon nebo email:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Odpovědi zašlete na adresu frelichova@muzeum-melnik.cz,
nebo přineste do pokladny muzea do 29. září 2019.
Vyhrajte skvělé ceny! (1. cena: rodinná vstupenka do Veřejného
akvária v České Lípě a vodnický dort...)

Zapojením se do soutěže uděluje soutěžící vyhlašovateli (Regionální muzeum Mělník, p. o.) souhlas
se zpracováním osobních údajů pro účel vyhodnocení soutěže a pro účel informování soutěžících o akcích
spojených se soutěží na dobu, po kterou bude tento účel trvat, nejdéle však na dobu 3 let ode dne
poskytnutí souhlasu. Souhlasí také se zveřejněním svého jména a příjmení po ukončení soutěže
na webových stránkách www.muzeum-melnik.cz a facebookovém profilu
vyhlašovatele a souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení v tisku či jiných médiích.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

