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„Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2015“ a „Primátor/Starosta 
Čech a Moravy 2015“ na portálu CZREGION.CZ  v plném proudu!

Soutěže

Kromě rozsáhlých a užiteč-
ných informací o Čechách 
a Moravě na portálu naleznete 
prezentace všech měst a obcí 
doplněné fotografiemi, údaje    
o krajích Česka, turistické in-

formace, prezentace škol, fotogalerie… Portál 
je pravidelně aktualizován a doplňován o akce, 
aktuality a obecné informace z regionů.

Soutěž o NejkráSNější  
měSto a obec Čech  
a moravy 2015
Již osmým rokem portál CZREGION vyhla-
šuje soutěž o Nejkrásnější město a obec Čech 
a Moravy. Soutěž, kterou si oblíbila široká 
veřejnost, se těší velkému zájmu. VII. ročník 
soutěže probíhá od 01. 04. 2015 od 12. hod. 
do 31. 10. 2015 do 12. hod.

Pravidla Soutěže:
1.) Do soutěže se mají právo přihlá-
sit osoby prostřednictvím internetu 

na www.czregion.cz. Hlasovat mohou pouze 
registrovaní uživatelé. Každý uživatel musí mít 
kompletně vyplněny údaje.
2.) Hlasovat pro jedno a totéž město/obec je 
možné maximálně jedenkrát za hodinu (to 
znamená, že jedno a totéž město/obec dostane 
od jednoho hlasujícího maximálně  
24 hlasů denně). Hlasovat můžete pro více 
měst a obcí v průběhu jedné hodiny.
Hlasujte kliknutím na „Přidej hlas“ v hlasova-
cím zařízení pod prezentací města/obce.
3.) Zvítězí město/obec, které získá nejvíce 
hlasů a zároveň bude mít nejvíce uživatelů 
předávajících hlas.

Soutěž o Primátora/StaroS-
tu Čech a moravy 2015
Již pátým rokem portál CZREGION přináší 
doplňkovou soutěž o Primátora/Starostu Čech 
a Moravy. IV. ročník soutěže probíhá od 01. 04. 
2015 od 12. hod. do 31. 10. 2015 do 12. hod.
Pokud máte zájem podpořit svého primátora/
starostu, zašlete prosím krátký popis s klad-
nými aktivitami a úspěšnými projekty, které 
provedl pro Vaše město/obec.
Popis lze zaslat pomocí baneru, který je umís-
těn pod každou prezentací města/obce.
Pro zaslání popisu musíte být zaregistrován 
a přihlášen na portálu.
Na konci soutěže bude ze všech zaslaných 
popisů - podpůrných hlasů vybrán primátor/
starosta, který svými aktivitami a uskutečně-
nými projekty nejvíce přispěl k rozvoji města 
nebo obce.

Portál CZREGION – www.czregion.cz  
je celostátním informačním portálem.

Výhry a ceny:
Vítězných 10 měst  
a 10 obcí získá:

1.–3. místo
Celostátní propagace v médiích, 
dárkový balíček, předplatné časopi-
su Grand Generace, grafický baner 
o městě/obci na portálu CZREGI-
ON v sekci města/obce po dobu 
4 měsíců, propagační materiály 
a diplom.

4.–10. místo
Celostátní propagace, rozšířená 
prezentace na portálu CZREGION, 
propagační materiály a diplom.

Vítězný Primátor a starosta 
získá:

  celostátní propagace v médiích
  rozšířená prezentace na portálu 
CZREGION

  předplatné časopisu Grand 
Generace

  propagační materiály
  pohár pro vítěze
  diplom

ceny pro  
hlasující:
I letos se organizátoři rozhodli 
podpořit hlasující v soutěži zají-
mavými výhrami. Každý přihlášený 
uživatel, který hlasuje, se dostává 
do slosování o měsíční výhru. Čím 
více hlasů uživatel odevzdá, tím 
má větší šanci na úspěch.

každý měsíc z hlasujících 
losujeme dVa Výherce  
hodnotných cen:

  pobyt pro dvě osoby na dvě  
noci /věcná cena

  předplatné časopisu Grand 
Generace

Všechny ceny na adrese:  
www.czregion.cz/souteze/2015/
mesicni-vyhry

ceny Pro hlasující 
VěnoVali:
Grand Princ media, a.s.  
– vydavatelství bezplatných 
časopisů a vlastní distribuční sítí, 
Ubytování u Lamy – Krásná Lípa 
a Portál czregion.cz
Více informací na:  
www.czregion.cz/souteze/2015

hlaVní Partneří mediální Partneři

Průběžné Pořadí měst k 27. 05. 2015

  1. Dobruška
  2. Jičín
  3. Kadaň
  4. Ostrava - Jih
  5. Děčín

  1. Kovač
  2. Těškov
  3. Třibřichy
  4. Bílý Potok
  5. Hřensko

Průběžné Pořadí obcí k 27. 05. 2015

  6. Praha
  7. Česká Kamenice
  8. Frýdlant
  9. Hejnice
10. Benešov nad Ploučnicí

  6. Jetřichovice
  7. Kunratice
  8. Velký Rybník
  9. Holoubkov
10. Blížejov


