Foto: ROP Jihozápad

9.

Letní cestovatelská soutěž Kompas, kterou již
třetím rokem pořádá Úřad Regionální rady
Jihozápad, se pomalu blíží do ﬁnále. Ještě
během tohoto víkendu se můžete soutěže zúčastnit a získat tak možnost vyhrát zajímavé
cestovatelské ceny.
Můžete vybírat z celkem patnácti soutěžních

V průběhu července a srpna Vám ROP Jihozápad a MF DNES
přináší 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
užijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Navštivte www.rr-jihozapad.cz/kompas.

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY
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míst, které byly podpořené dotací z Evropské Hlavní losování, kde budou zařazeny všechny
unie, prostřednictvím Regionálního operační- došlé hlasy, proběhne 8. září 2014.
ho programu Jihozápad. Tato soutěžní místa
Ceny v hlavním losování jsou:
byla také po dobu osmi týdnů představována
1. cena – tablet + roční předplatné MF DNES
jako Tipy na výlety po jihozápadě Čech.
Letošní ročník soutěže Kompas – Navštiv a vy- 2. cena – fotoaparát + roč. předplatné MF DNES
hraj!, má za cíl najít nejnavštěvovanější projekt 3. cena – fotoaparát + roč. předplatné MF DNES
4. cena – roční předplatné MF DNES
na území Jihočeského a Plzeňského kraje, kte5. cena – roční předplatné MF DNES
rý byl podpořený dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad.
Navštívit některé ze soutěžních míst a získat
tak možnost zapojit se do soutěže Kompas lze
do 31. srpna. V pondělí 1. září pak proběhne
deváté soutěžní losování, kde je možné vyhrát
cestovatelské sety, vstupenky a další zajímavé
dárky.

Využijte víkend jako poslední šanci zapojit
se do letní cestovatelské soutěže Kompas
– Navštiv a vyhraj!

Do této doby se soutěže zúčastnilo více než
1 380 soutěžících.
Nejvíce navštěvovanými projekty jsou dosud
turistická rozhledna Dlažov, přírodní koupaliště Blovice a Rozhledna Špičák.

Letní cestovatelská soutěž Kompas
se blíží do ﬁnále

