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SOUTĚŽNÍ
ARCH 

KVĚTEN 
S ROZHLEDNAMI 
A VYHLÍDKAMI

rozhledna Lucemburkův kopec



ERBENOVA VYHLÍDKA

Otázka: Po kom je Erbenova vyhlídka pojmenována?

Úkol: Jaký je nápis nade dveřmi? 

ROZHLEDNA LUCEMBURKŮV KOPEC

Otázka: Kdy byla rozhledna slavnostně otevřena?

Úkol: Komu je věnována cedulka na čtvrtém schodu? 

Vyjmenujte alespoň tři další rozhledny a vyhlídky v okrese 
Ústí nad Labem.

NAVŠTIVTE UVEDENÉ ROZHLEDNY 
A VYHLÍDKY, ODPOVĚZTE NA OTÁZKY, 
SPLŇTE ÚKOLY A VYHRAJTE  
STŘEKOVSKÁ VYHLÍDKA

Otázka: V jaké nadmořské výšce se rozhledna nachází?

Úkol: Vypište z rozcestníku všechny pěší trasy KČT, které 
vedou od vyhlídky. 

VYHLÍDKA VLASTIMILA CAJTHAMLA

Otázka: Kdo byl Vlastimil Cajthaml?

Úkol: Který z ústeckých mostů je z vyhlídky viditelný? 

VYHLÍDKA FRANTIŠKA MÁLKA

Otázka: Kdo byl František Málek?

Úkol: Jaké je znění prvního razítka na informační ceduli 
u vyhlídky?

Účast v soutěži
Vyplněný soutěžní arch odevzdejte v Informačním středisku 
města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) nebo 
naskenutejte a zašlete na e-mail info.stredisko@mag-ul.cz
do 2. 6. 2021.

Účastník soutěže uděluje odevzdáním vyplněného soutěžního 
archu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, v platném znění pořadateli soutěže (Statutární město 
Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, 
IČ: 00081531) jako správci souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů za účelem řádného přihlášení do soutěže, dále za účelem 
předání či doručení výhry v soutěži a za účelem propagace soutěže 
a výhry v soutěži, a to na dobu maximálně 5 dní od ukončení soutěže.

Každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje 
budou zpracovávány systematicky. Tento souhlas uděluje účastník 
soutěže dobrovolně. Účastníku soutěže byly poskytnuty informace 
dle článku 13 GDPR (tj. soutěžící má v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů právo na: (i) odvolání souhlasu se zpracováním 
osobního údaje, pokud byl osobní údaj zpracováván na základě 
takového souhlasu, (ii) přístup k osobnímu údaji, opravu osobního 
údaje, výmaz osobního údaje, žádat omezení zpracování osobní-
ho údaje, (iii) přenositelnost osobního údaje, (iv) vznesení námitky 
proti zpracování osobního údaje, kterou je možné vznést u pořa-
datele soutěže, (v) podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů, (vi) a případně další práva založená právními předpisy 
upravujícími problematiku ochrany osobních údajů). Bližší informace 
jsou k dispozici na stránkách pořadatele www.usti-nad-labem.cz/
� les/informacni-memorandum-gdpr.pdf.

Jméno a příjmení: 

Město: 

Telefonní číslo: 

E-mailová adresa: 
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