
 

NAVODILA IN POGOJI SODELOVANJA:

- V izzivu lahko sodelujete otroci in odrasli.

- Izziv traja od 1. decembra 2022 do 6. januarja 2023.

- Vsak, ki v celoti opravi Ho-ho-LOV! in delovni list najkasneje do 10. januarja 2023 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

Ho-ho-LOV!
decembrski lov na srečo

Pripravili smo izziv, ki bo december naredil še bolj 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 na KŠTM

Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica ali skeniranega po e-pošti na

dozivljaj@kstm.si.

D A  B O  L E T O Š N J I  D E C E M B E R  P R A V  Z A R E S  Č U D E Ž E N



1) POHOD Z LUČKO NA GRAD SEVNICA

Po dveh letih se bomo letos spet družno odpravili z

lučko na grad in prižgali praznične luči. Pridruži se

nam v nedeljo, 4. 12., ob 17. uri na Glavnem trgu. Na

gradu pocukaj za rokav eno od zaposlenih, da ti da

štampiljko. 

 

5) SPREHOD PO ADVENTNI STEZI V LOKI PRI ZIDANEM MOSTU -

VENCEMBER

Koliko adventnih venčkov krasi ograjo?  _______________

DATUM: ______________________

3) POHOD NA LISCO

Povabi na decembrski pohod na Lisco družino in

prijatelje. Čas izkoristite za pogovor, pesem in smeh.

Na vrhu pa se pogrejte ob čaju in Jurkovem praženjaku

v Tončkovem domu na Lisci.

 DATUM: ____________________

4) OGLED JASLIC V ŽUPNIJSKI CERKVI POVIŠANJA SVETEGA KRIŽA

BOŠTANJ

DATUM: ______________________

Naokrog

2) OBIŠČI ENEGA OD BOŽIČNO NOVOLETNIH KONCERTOV

Nič ni lepšega kot december obogatiti s pesmijo. Nastopi zborov in

glasbenih skupin bodo polepšali marsikateri decembrski večer. Zvrst

glasbe izberi po svojem okusu.

KRAJ: _______________________

DATUM: ______________________

G R A J S K I  
Ž I G

L I S C A  
Ž I G



6) SPREHOD PO PRAZNIČNO OSVETLJENI SEVNICI

Da bo doživetje še večje, se lahko udeležiš enega od prazničnih

vodenj ob petkih, ki se bo zaključilo s čajanko pri grofici

Mathilde na sevniškem gradu. Več info na dozivljaj@kstm.si.

 

DATUM: ______________________

Doma

Po čem si boš zapomnil/a leto 2022

Na kaj v tem letu si najbolj ponosn/a

Željo za leto 2023

10) VADI HVALEŽNOST. NA LIST PAPIRJA NAPIŠI

1.

2.

3.

Zapri v kuverto in konec leta 2023 preveri, če se ti je želja

izpolnila.

9) IZDELAJ VOŠČILNICO IN JO POŠLJI

PRIJATELJU/PRIJATELJICI, BABICI/DEDKU,

UČITELJU/UČITELJICI... 

Ker nič ni lepšega, kot da te v nabiralniku pričaka še kaj

drugega kot položnice.

Koga si presenetil/a? ________________________

 

8) PRISLUHNI ENI OD PRAVLJIC, KI SMO JIH PRIPRAVILI NA

KŠTM SEVNICA V SODELOVANJU S KNJIŽNICO SEVNICA

Najdeš jo na facebook profilu Grad Sevnica in na youtube

kanali KŠTM Sevnica.

Naslov pravljice: ________________________

 

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: ______________________



Izpolnjen delovni list najkasneje do 10. 1. 2023 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 četrtek, 12. 1. 2023,

izžrebali prejemnike nagrad.

 

Za kakšne nagrade se poteguješ?

 

otroške:

1 x vstopnica za Nočni ogled gradu in srečanje z grofico

Mathilde

1 x skodelica s poslikavo fresk 4 letnih časov + sladko

presenečenje

1 x platnen nahrbtnik + sladko presenečenje

 

Odrasle:

1 x vstopnina za Nočni ogled gradu in srečanje z grofico

Mathilde

1 x Grajska kri, modra frankinja 

1 x koledar 2023 + sladko presenečenje

 

Si pripravljen/a še na nekaj več?

 

Objavi fotografijo Ho-ho-lov!a na facebook ali instagram

profilu, označi @visitsevnica. Ne pozabi dodati ključnika

#čudežnidecember. Morda prav tvojo fotografijo delimo in

jo nagradimo s praktično nagrado KŠTM Sevnica. Podelili

jih bomo 10.

 

Organizator Ho-ho-LOV!a - decembrskega lova na srečo je

KŠTM Sevnica, www.kstm.si.


