


Vydejte se s námi na cestu po místech, jejichž příběhy jste možná slyšeli od 
svých babiček a dědečků. Poznejte v našem okolí místa známá i ta, která jsou
opředena tajemstvím...

Putování s papírovou mapou:

- na mapě najdete vyznačených 20 míst našeho Putování po zajímavostech 
Ondřejova a okolí

- místa můžete navštívit kdykoli od 4. dubna do 31. května 2021 a v libovolném 
pořadí

- na každém místě naleznete QR kód. Po jeho načtení se Vám zobrazí krátké video o
zajímavostech navštíveného místa a také jedno z klíčových slov. Pokud se budete k 
videu chtít vrátit později, doporučujeme QR kód vyfotit

- klíčová slova si zapisujte do tabulky na rubové straně mapky

- podaří-li se Vám nasbírat alespoň 10 libovolných klíčových slov, můžete zaslat na 
náš email info@skamna.cz   anebo vhoďte mapku zpět do krabice a my Vás zařadíme 
do slosování

- informace o místě i klíčové slovo objevíte i v malé krabičce (zelené nebo žluté 
barvy) uschované poblíž viditelně umístěného QR kódu na navštíveném místě 
(podobně jako známé„kešky“)

Putování s aplikací Actionbound:

- v aplikaci je pouze prvních 10 stanovišť ( ta Vám stačí pro zařazení do slosování)

- aplikace je zdarma ke stažení přes Google play i App store 
- v aplikaci najdete bound (neboli trasu) pod názvem Ondřejov 2021 (pozor na 
diakritiku) nebo na druhé straně QR
- přihlašte se - jako jméno použijte Vaši emailovou adresu (kvůli zařazení do 
slosování)
- aplikace Vás provede všemi stanovišti, u každého máte odkaz na krátké video, 
pokud se budete k videu chtít vrátit později, doporučujeme QR kód vyfotit. Dále 
musíte vyplnit klíčové slovo, které je na konci videa nebo v krabičce na stanovišti. 
Máte 2 pokusy na vyplnění, pozor na diakritiku

- pořadí stanovišť MUSÍTE dodržet (pokud stanoviště přeskočíte, již se k němu v 
aplikaci nelze vrátit)

Putování s aplikací mapy.cz 

- na odkazu https://mapy.cz/s/hecatomomu (nebo na druhé straně QR) načtete 
všech 20 stanovišť, která si můžete projít v libovolném pořadí
- pro zařazení do slosování nám pošlete alespoň 10 klíčových slov  na email 
info@skamna.cz nebo vyplňte do tabulky a vhoďte do krabice

KONTAKTNÍ INFORMACE PRO SLOSOVÁNÍ:

TELEFON:_____________________________________________________________

nebo EMAIL:___________________________________________________________
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