
Polské Beskydy
Klimczok, Bielsko-Biała – Schronisko górskie PTTK 

Klimczok, otevřeno: celoročně 8–19 hod.

Szyndzielnia, Bielsko-Biała – Schronisko górskie 

PTTK Szyndzielnia, otevřeno: celoročně 8–20 hod.

Kozia Góra, Bielsko-Biała – Schronisko Stefanka, 

Kozia Góra, otevřeno: celoročně od 9 hod. dle zá-

kazníků

*Kurzivou jsou označena místa, kde obdržíte razítko.

Hrací kartu si můžete vyzvednout v pobočkách 

Beskydského informačního centra, v Městském in-

formačním centru v Bielsko-Biała a na „razítkova-

cích“ místech. Společně s ní dostanete také propa-

gační materiál, v němž najdete spoustu zajímavostí 

o vybraných vrcholech a zajímavostech. Vyplněnou 

hrací kartu je třeba osobně doručit nejpozději do 

14. 9. 2012 do některé z poboček Beskydského 

informačního centra (Frýdek – Zámecké náměstí 

1257, Místek – nám. Svobody 6, Frýdlant n. O. – ul. 

Hlavní 308) a na polské straně do Městského in-

formačního centra v Bielsko-Biała nebo Muzea 

v Bielsko-Biała – ul. Wzgórze 16, případně kartu 

zašlete na adresu: Beskydské informační centrum 

Frýdek-Místek, nám. Svobody 6, 738 01 Frýdek-

-Místek nebo na Miejskie Centrum Informacji Tu-

rystycznej, 43-300  Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 

4, Polsko.

Losování proběhne dne 18. 9. 2012 v BIC Frýdek-

-Místek, nám. Svobody a na polské straně v Měst-

ském informačním centru v Bielsko-Biała.  

V rámci projektu probíhá soutěž o nejlepší foto-

grafi e, jíž se můžou zúčastnit všichni zájemci, a sou-

těž pro děti do 15 let o nejhezčí příběhy z navštíve-

ných soutěžních míst. Výherci budou odměněni.

www.beskydy.com

Všichni zájemci se mohou zúčastnit soutěže 

o zajímavý příběh z návštěvy vrcholu nebo atraktivní 

lokality, nadšení fotografové mohou zachytit atmo-

sféru navštíveného vrcholu nebo zajímavého cíle 

prostřednictvím fotografi í, které budou uveřejňová-

ny na stránkách Beskydského informačního centra 

(www.beskydy.com) a posléze i vyhodnoceny. A to 

ještě zdaleka není vše, co nabízí tento projekt, jehož 

hlavními aktéry můžete být vy všichni!

Záměrem je zvýšit přitažlivost české a polské části 

Euroregionu Beskydy nejen pro tuzemské i  zahraniční 

turisty, ale i širokou veřejnost a především pro děti 

a mládež. Projekt chce využít regionálních originalit 

a charakteristik, ať už se jedná o přírodní krásy, ojedi-

nělé lokality či zajímavá místa. Skládá se z několika typů 

aktivit, které se budou v letech 2012 a 2013 opakovat.

A  co soutěž obnáší? Stačí navštívit některá 

z míst vybraných jak v české, tak polské části Bes-

kyd a nasbírat minimálně 6 razítek, z nichž jedno 

musí být z polské části. A kam že se můžete vydat? 

Beskydy-Valašsko
Lysá hora – klubovna KČT (Šantán)*, otevřeno: den-

ně 7–19 hod. 

Rozhledna Panorama, Chlebovice – areál Muzea 

včelařství – Včelí obchůdek, Chlebovice, otevřeno: 

celoročně: čt 15–18, pá 10–18, so 9–12 hod.

Svatojánská věž kostela sv. Jana Křtitele, Frýdek-

-Místek – otevřeno: květen–září pá + ne 14–18 hod., 

so 9–13, 14–18 hod.  

Prašivá, Vyšní Lhoty – Chata KČT, otevřeno: letní 

sezona po–pá 10–20, so + ne 9–20 hod. 

Hrad Hukvaldy, Hukvaldy – IC Hukvaldy, otevřeno: 

denně 10–17 hod.

Štramberská Trúba, Štramberk – otevřeno: v letní 

sezoně denně 9–19 hod.

Muzeum Zdeňka Buriana, Štramberk – otevřeno: 

v letní sezoně 9–12, 13–17 hod.

Poznávej Beskydy
na obou stranách
hranice!
Vydejte se putovat po Beskydech a soutěžte o ceny! V období od 13. července do 
14. září 2012 máte možnost zúčastnit se razítkovací soutěže, do které se může 
zapojit každý. Nabízí se vám tak příležitost poznat nejkrásnější vrcholy a zajímavá 
místa v Beskydech, a to jak na české, tak na polské straně. 

Projekt „Poznávej Beskydy na obou stranách hranice“ je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.
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