
Grand Prix Kachničky 2012

Neděle 10. června 2012 od 14.00h, řeka Malše, Zlatý most v Českých 
Budějovicích

Přijďte  fandit svojí žluté kachničce! První kačenky v 
cíli vyhrávají.

Netradiční benefiční akci pořádá hřiště BezBot. Výtěžek akce bude rovnoměrně 
rozdělen mezi : Asociaci pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s. (APLA 
Jižní    Čechy, o.s; www.jc.apla.cz) a „I MY“ Společnost pro podporu lidí s 

postižením o.s. (www.imy-sdruzeni.cz). 

Stačí si zakoupit za 50 Kč startovní číslo-kartičku.  I když se akce přímo 
nezúčastníte, Vaše kachnička ano !

Hlavní cenou závodu je all-inclusive rodinný víkend v Hotelu Záviš z 
Falkenštejna na Hluboké nad Vltavou. Kartičky můžete zakoupit na prodejních 

místech v Č.B., Táboře a dalších městech, viz. Níže, nechat zaslat poštou či 
vyzvednout na startu.

Další prodejní místa, výhry a informace na: www.bezbot.cz či tel. 733 751 763.

http://www.jc.apla.cz/
http://www.bezbot.cz/
http://www.imy-sdruzeni.cz/


Jak se můžete zapojit?

Zakupte  jednu  nebo  více  kachniček  a  10.  června  přijďte  fandit!  
Cena 1 kachničky – 50,-Kč, můžete samozřejmě zakoupit více kachniček. 

Jak bude akce fungovat?

Všechny  kachničky  budou  očíslované.  Při  nákupu  kachničky  dostanete 
papírovou kartičku s číslem Vaší kachničky. Konkrétní kachničku s číslem při 
nákupu  nedostanete,  bude  pro  Vás  nachystána  na  startu.  Při  nákupu  více 
kachniček dostanete stejný počet kartiček.

Zároveň získáte 30%-ní slevu na vstup do Hřiště BezBot nebo do Hřiště BezBot 
Labyrint pro 1 osobu, kterou můžete uplatnit do 22. července 2012. 
Vaše jméno a telefonní číslo bude zapsáno do seznamu k číslu Vaší kachničky. 
Pokud vyhrajete, získáte cenu hned po závodě nebo Vás budeme kontaktovat 
přes uvedené telefonní číslo.

Ceny 

• All-inclusive rodinný víkend v Hotelu Záviš z Falkenštejna, Hluboká nad    Vltavou 

• Roční rodinné vstupné do Hřiště BezBot 

• Rodinné vstupné do Hřiště BezBot Labyrint 

• a mnoho dalších věcných cen od partnerů akce 

Kde můžete kachničky koupit? 

• Č.B. - Hřiště BezBot; Baby centrum Šikulka, Rudolfovská 634, Vráto

• Č.B. - Turistické informační centrum, nám. Přemysla Otakara II.

• Veselí n. L. - Turistické informační centrum, nám. T. G. Masaryka 25 

• Soběslav – Městská knihovna; Knihkupectví u sv. Víta

   Prachatice  – OD Prior, papírnictví Wiky

•  Tábor  -  HUDY  Sport;  Městská  knihovna;  APLA  Jižní  Čechy,o.s.,  Farského887; 
Nakladatelství Baobab, Žižkova 250

• Omezený počet kachniček bude v prodeji také v den konání závodu na startu 

Nebydlíte blízko žádného prodejního místa?

Nevadí.  Kachničky  můžete  zakoupit  také  prostřednictvím  bankovního  převodu  na 
sbírkový účet číslo 2995340319/0800. 

• jako variabilní symbol prosím uveďte vaše telefonní číslo

• do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení

Až bude Vámi zaslaná částka připsána na účet, zašleme Vám potvrzující SMS a číslo 
Vaší kachničky. 

Samozřejmě můžete zakoupit více kachniček – zašlete např. 150,-Kč, my Vám v SMS 
zprávě  zašleme  čísla  Vašich  3  kachniček.  Papírové  kartičky  si  pak  budete  moci 
vyzvednout na místě v den konání závodu nebo na recepci Hřiště BezBot.



 
Jak bude probíhat závod?

V neděli 10. června 2012 se sejdeme u Zlatého mostu u Jihočeského divadla. Všechny 
kachničky najednou vhodíme z mostu do řeky a necháme je  za hlasitého fandění 
plavat směrem k Sokolskému ostrovu. Tam bude natažena síť a vítězné kachničky pro 
Vás získají věcné ceny. 
Pokud se nebudete moci dostavit v den závodu, nevadí. Vaše kachnička bude i tak 
závodit a následující den Vám na Vaše uvedené telefonní číslo přijde zpráva, zda Vaše 
kachnička pro Vás získala cenu.
Start: Zlatý most u Jihočeského divadla 
Cíl: soutok Vltavy a Malše u Sokolského ostrova; doprovodný program 

Na Sokolském ostrově bude pak připraveno občerstvení a doprovodný program 
– kromě jiného i divadelní představení. 

Pořadatelem a hlavním sponzorem je:

Akci sponzorují a podporují:

Tato akce je považována za veřejnou sbírku podle Zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. 
Oznámení o konání sbírky bylo přijato Krajským úřadem dne 23. 1. 2012 a splňuje náležitosti sbírky 

podle § 5 odst. 1 a 2 uvedeného zákona.


