
   
 

   

Výzva „Šanon Český ráj“ pro poskytovatele ubytovacích a dalších služeb v oblasti 
cestovního ruchu na území turistického regionu Český ráj 

 
 
Sdružení Český ráj vydalo v rámci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém 
ráji“ propagační materiál Šanon Český ráj.  
 
Šanon návštěvníkům regionu poskytuje podrobný přehled o aktuální turistické nabídce a 
umožní jim rychle se v ní zorientovat a maximálně využít. Nabídka je rozdělena do přehled-
ných tematických kapitol, které jsou doplněny fotografiemi. Materiál je vydán v počtu 1000 
ks a obsahuje i anglickou, německou a polskou jazykovou mutaci. 
Šanon bude turistům k dispozici v informačních centrech regionu, v ubytovacích zařízeních a 
na dalších místech regionu, kde bude s největším efektem plnit svůj účel a jejichž provozova-
telé budou mít zájem jej využívat pro své hosty/klienty a přihlásí se na tuto výzvu Sdružení 
Český ráj.  
Tento materiál není určen k volnému „rozdávání“ turistům, ale svou funkci bude plnit na mís-
tech, kde si jej návštěvník může v klidu pročíst a získat potřebné informace (např. recepce 
hotelů).  
 
Během měsíce června bude Šanon k dispozici ke stažení i v elektronické formě na stránkách 
www.cesky-raj.info, v sekci Foto a multimédia/Propagační materiály regionu.  
 
Vyzýváme tímto všechny výše uvedené subjekty nabízející služby cestovního ruchu na území 
turistického regionu Český ráj, které mají zájem tento materiál využívat za níže uvedených 
podmínek, aby kontaktovaly kancelář Sdružení Český ráj. 
 
Podmínky převzetí šanonu 
 
Příjemce prohlašuje, že bude s materiálem nakládat dle následujících podmínek: 
 
a) bude bránit neopodstatněné ztrátě či vědomému zničení propagačního materiálu, 
b) zajistí na vlastní náklady aktualizaci obsahu na základě příp. další výzvy Sdružení Český 
ráj, 
c) ztrátu nebo záměr vrátit propagační materiál (v případě zániku provozovny, zastavení 
podnikání, apod.) oznámí na e-mailovou adresu info@cesky-raj.info,  
d) držitel bere na vědomí, že jednotlivé listy tištěného materiálu jsou jeho nedílnou součástí 
a nelze je distribuovat samostatně ani pořizovat jejich kopie. Jednotlivě mohou být listy vyu-
žívány pouze tiskem elektronické verze šanonu z www.cesky-raj.info, a to i v případě ztráty 
či poškození jednotlivých listů šanonu, 
e) držitel bere na vědomí, že materiál je neprodejný. 
 
Převzetím tohoto propagačního materiálu nevznikají držiteli žádné finanční či právní závazky. 
 
Své přihlášky posílejte do 31.07.2013: 
Lucie Rakoušová, e-mail: rakousova@cesky-raj.info, tel.: 481 540 253. 
 
Sdružení Český ráj si vyhrazuje právo ukončit výzvu dříve než v uvedeném termínu, v přípa-
dě vyčerpání počtu vytištěných kusů tohoto materiálu. 
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