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1.  Hra prebieha počas letných a zimných prázdnin.
2.  Na recepcii dostaneš knižku „Pevnosť Družba“.
3.  V knižke sú všetky úlohy, ktoré na Teba čakajú.
4.  Za každú splnenú úlohu dostaneš nálepku.
5.  Nálepky a výhry dostávaš od animátora, ktorý je 

tvojim sprievodcom počas celej hry.
6.  Nálepky si nalepíš na stránku „Rytierska výprava“                

v knižke.
7.  Dve nálepky môžeš získať tak, ak Ty alebo Tvoj rodič 

uverejníte fotku alebo peknú recenziu na sociálnych 
sieťach: /počítajú sa ktorékoľvek dve z nasledujúcich/: 
Hotel Družba Facebook, Tripadvisor, Google, Instagram 
#pevnostdruzba Svoj post ukáž animátorke, ktorá Ti 
odovzdá nálepku.

8.  Odmeny – keď splníš určitý počet úloh a získaš 
nálepky, môžeš si zobrať svoju odmenu:

 za 8 nálepiek – bronzový odznak
 za 15 nálepiek – plyšový maskot LOLA
 za 23 nálepiek – strieborný odznak
 za 30 nálepiek – voucher v hodnote 50€ na ďalší pobyt 

v našom hoteli
9. Knižka je platná 1 rok od vydania. Nálepky môžeš 

získať počas letných aj zimných prázdnin.

Pravidlá rytierskej hry
PEVNOST DRUZBA





Nauč sa strieľať z luku

Absolvuj rytiersky výcvik
s mečom

Zúčastni sa rytierskej
guľovačky

Absolvuj výcvik mladého rytiera

                     Rozhýb telo

Zatancuj si na Just Dance

Nerastieme vtedy, keď to máme jednoduché, ale vtedy,
keď čelíme prekážkam
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Najväčšia chyba, ktorú môže človek spraviť je tá, že sa bojí,
že nejakú chybu vykoná.

Spoznaj s nami Liptov

Nauč sa správne rytiersky
stolovať

Nájdi stratený Družba erb

Zlož básničku o pevnosti Družba

Vymenuj chránené rastliny
a živočíchy v našom okolí

Vylúšti lesný kvíz
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Poď s nami na poznávací výlet

Pomôž animátorke

Vyhraj preteky
na snehovej dráhe

Nájdi  liečivé rastlinky
a bylinky v okolí Družby

Nauč sa pomáhať našej
planéte

Postaraj sa o Družba
záhradku

Ak pochopíš krásu prírody, nemôžeš zablúdiť.
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Trpezlivosť a vytrvalosť napĺňajú sny.

Namaľuj na kameň kúsok
prírody

Postav snehovú pevnosť

Postav Družba snehuliaka

Vyrob si svoj vlastný erb

Vyrob si svoj rytiersky hrad

Vyrob si Družba pohľadnicu
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Zúčastni sa Dňa Neptúna

Nájdi poklad ukrytý
v pevnosti Družba

Zúčastni sa zimnej
olympiády

Zúčastni sa Disko karnevalu

Zatancuj si na pyžamovej
párty v pyžame

Zúčastni sa Družba hľadá talent

Úspech je potomkom odvahy.
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Ďakujeme ti za účasť
v našej hre

Pevnosť Družba
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