Ho-ho-LOV!
decembrski lov na srečo
NIČ NAM NE MORE VZETI PRAZNIKOV.

Pripravili smo izziv, ki bo december naredil prazničen. Opravi
vseh 10 nalog in se poteguj za super nagrade. Vse kar moraš
storiti je, da opraviš 3 naloge doma in 7 nalog na območju občine
Sevnica. Izpolnjen delovni list nam vrneš po pošti ali skeniranega
po e-pošti dozivljaj@kstm.si.
NAVODILA IN POGOJI SODELOVANJA:
- V izzivu lahko sodelujete otroci in odrasli.
- Izziv traja od 1. decembra 2021 do 6. januarja 2022.
- Vsak, ki v celoti opravi Ho-ho-LOV! in delovni list najkasneje do 10. januarja 2022 pošlje
na KŠTM Sevnica, sodeluje v nagradnem žrebanju. Sodelujete lahko v žrebanju za otroške in
odrasle nagrade.
- Podrobnejši pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.kstm.si.

Ho-ho-LOV! je opravil/a:
IME IN PRIIMEK: ______________________________________________
NASLOV BIVALIŠČA: ___________________________________________
E-NASLOV: _________________________________________________
Sodelujem v Ho-ho-LOV!u (izberi eno):
za otroke
za odrasle
Strinjam se, da moj e-naslov uporabite za pošiljanje e-novic KŠTM
Sevnica.
Strinjam se, da moje podatke uporabite za potek in obveščanje o
nagradni igri.
Za mladoletne: Strinjam se da moj otrok/varovanec sodeluje v izzivu.
Podpis: __________________
@kštmsevnica @visitsevnica #Ho-ho-LOV! #čudežnidecember
#visitsevnica www.kstm.si

Naokrog
1) POHOD Z LUČKO NA GRAD SEVNICA
Odpravi se peš na grad in na drevo želja obesi dobro željo. Ne
pozabi posneti selfi ter ga objaviti na Instagramu ali
Facebooku.
Datum: ______________________
2) VEČERNA ČAJANKA NA BLIŽNJEM HRIBU
V nahrbtnik zloži čaj v termovki, nekaj domačih piškotov in odejico.
Peš se odpravi na bližnji hrib in ob srkanju še toplega čaja odet/a v
toplo odejo opazuj vse lučke v daljavi.
KRAJ: _______________________
Datum: ______________________
3) SPREHOD PO SEVNICI
Pozorno opazuj mesto in zapiši vsaj tri spremembe letošnje praznične
osvetlitve.
___________________
___________________
___________________
___________________
4) OGLED JASLIC V ŽUPNIJSKI CERKVI POVIŠANJA SVETEGA KRIŽA
BOŠTANJ
Datum: ______________________
5) SPREHOD PO ADVENTNI STEZI V LOKI PRI ZIDANEM MOSTU VENCEMBER
Koliko adventnih venčkov krasi ograjo? _______________
Datum: ______________________

6) IZLET Z VLAKOM V ENO OD POSAVSKIH OBČIN
Da ne boš občudoval/a samo Sevnice, se en dan z vlakom
odpravi na ogled lučk v Krško, Brežice, Kostanjevico na Krki...
KRAJ: ________________________
Datum: ______________________
7) OBIŠČI KMEČKO TRŽNICO V SEVNICI
Podpri lokalne ponudnike z nakupom sadja, zelenjave, mlečnih
izdelkov ali izberi kakšen rokodelski izdelek, ki je lahko tudi
lepo darilo.
Kaj si izbral/a? ________________________
Datum: ______________________

Doma
8) OBIŠČI KNJIŽNICO IN IZBERI PRAVLJICO (TUDI
ODRASLI).
Pripravi si vročo čokolado, zakotali se na kavč in se sam/a ali v
krogu družine podaj v domišlijski svet.
Naslov pravljice: ________________________
Datum: ______________________
9) ZA EN DAN POSTANI POMOČNIK ENEGA OD
DECEMBRSKIH DOBRIH MOŽ.
Speci piškote, jih lično zavij in nastavi sestri/bratu,
mami/očetu, dedku/babici, sosedi/sosedu, sošolki/sošolcu,
sodelavki/sodelavcu ter tako polepšaj dan.
Koga si presenetil/a? ________________________
Datum: ______________________
10) BARVAJ!
Na spletni strani www.kstm.si te bo vsak ponedeljek v
decembru čakala nova pobarvanka, ki so jih posebej za ta
praznični čas ustvarile sevniške likovnice. Pobarvaj svoj svet z
najčudovitejšimi barvami.
Katero pobarvanko si izbral/a? ______________________

Izpolnjen delovni list najkasneje do 10. 1. 2022 pošlji
na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica s pripisom
»Ho-ho-LOV!« ali skeniranega
na mail dozivljaj@kstm.si. Od vseh popolno
izpolnjenih bomo v sredo, 12. 1. 2022, izžrebali prejemnike
nagrad.
Za kakšne nagrade se poteguješ?
Otroške:
1 x sezonska karta za bazen Sevnica
1x pica v Rondoju + majica
1 x puzzle + sladko presenečenje
Odrasle:
1 x Duo Grajske krvi
1 x pica v Rondoju + majica
1 x koledar 2022 + sladko presenečenje
Si pripravljen/a še na nekaj več?
Objavi fotografije Ho-ho-LOV!a na facebook in/ali instagram
profilu in nas označi @KŠTMSevnica in @VisitSevnica.
Ne pozabi dodati #čudežnidecember #visitsevnica in
#Ho-ho-LOV!, da jih bomo našli. Morda prav tvojo fotografijo
delimo naprej in jo nagradimo s praktično nagrado KŠTM
Sevnica. Podelili jih bomo 10.
Organizator Ho-ho-LOV!a - decembrskega lova na srečo je KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, dozivljaj@kstm.si, www.kstm.si

