
   

     
   
 

 
 
 
 
 

 
 

  

Pozvánka na cyklus exkurzí 
„TVÁŘE LIBERECKÉHO KRAJE“ 

 
Jedná se o cyklus tří celodenních exkurzí v termínech  - 25. září, 8.  a  22. října 2013  

(vždy s odjezdem v 8:00 z Liberce a návratem kolem 17 hod. tamtéž, doprava i oběd  jsou 
pro účastníky zajištěny). 

V rámci projektu budou představeny projekty, které byly realizovány v uplynulých letech za 
podpory PRV, Libereckého kraje a Evropské unie 

 
Program exkurzí: 

 
1. Tváře Libereckého kraje -  středa  25.9.2013                              

Oldřichov v Hájích  -  kotelna na biomasu 
Raspenava   -  muzeum v podstávkovém domě 
Frýdlant   -  digitalizace kina 

-  městské muzeum - prezentace sítí muzeí prostřednictvím    

    interaktivní hry 

 
2. Tváře Libereckého kraje -  úterý 8.10.2013 

Polevsko   - obec oceněná Zelenou stuhou v soutěži Vesnice roku 2013  

                                                       Libereckého kraje  

Sloup v Čechách  - komunitní centrum, lesní divadlo, koupaliště  
Doksy   - muzeum Čtyřlístku 

 
3. Tváře Libereckého kraje -  úterý 22.10.2013 

Benecko - rozhledna Žalý, pěší výstup (podle podmínek počasí)  
Lomnice nad Popelkou  - lyžařský areál 
      - vyhlídka na můstku 
Vyskeř      - projekt Výlety za vodou 

- oprava hasičské zbrojnice 
                                            - kostel  
 

Detailní program včetně itineráře od nás obdrží přihlášení účastníci obratem. 
Vzhledem k tomu, že kapacita je omezena, můžeme garantovat účast na exkurzi 
pouze prvním 25 přihlášeným z vás. Jednotlivé exkurze jsou koncipovány jako 
samostatné celky. Je možné účastnit se pouze té, která Vás tematicky zajímá. 
Přihlášky jsou přijímány do 20.9.2013. 
Kontakty: MAS Turnovsko, Lenka Kvintusová, e-mail: masturnovsko@seznam.cz,  
mob: 776 695 828 
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PŘIHLÁŠKA NA EXKURZE 

 

„Tváře Libereckého kraje“ 

 

 
Zúčastním se exkurzí (zaškrtněte prosím vybrané exkurze) 
 

 25.9., Liberecko a Frýdlantsko 

 8.10., Podralsko a Turnovsko 

 22.10., Český ráj a Jilemnicko 

 
Místo nástupu (zaškrtněte prosím, případně doplňte vhodné místo nástupu na trase – přesné místo 
a termín domluvíme individuálně) 
 

 V Turnově 

 V Liberci 

 Na trase – místo (předběžně):  

 
 
Přihlášku prosím zašlete nejpozději do 20.9.2013 na kontaktní adresu: 
Lenka Kvintusová, masturnovsko@seznam.cz  
 
  

Jméno, příjmení  

Organizace, instituce  

Kontaktní adresa  

Telefon, mobil  

e-mail  

mailto:masturnovsko@seznam.cz

