KALENDÁR HRADNÝCH PODUJATÍ:
16. 07. 2017 – Festival živej histórie a turnaj v lukostreľbe
Hradisko Lipany od 14:00 do 22:00 hod.
30. 07. 2017 – Drugethovské hradné slávnosti
Hrad Brekov od 14:00 do 18:00 hod.
06. 08. 2017 – Hradné hody v Podhradíku
Hrad Šebeš od 14:00 do 21:00 hod.
13. 08. 2017 – Hradné slávnosti na hrade Kamenica
Hrad kamenica od 13:00 do 20:00 hod.
20. 08. 2017 – Čičvianske hradné slávnosti
Hrad Čičva od 14:00 do 17:00 hod.
26. 08. 2017 – Noc hradných zrúcanín na hrade Jasenov
Hrad Jasenov od 14:00 do 18:30 hod.
27. 08. 2017 – Deň hradu Plaveč
Hrad Plaveč od 14:00 do 24:00 hod.
01. 09. 2017 – Hradné slávnosti v Ruskej Novej Vsi
Soľnohrad (Zbojnícky hrad) od 13:00 do 18:00 hod.
03. 09. 2017 – Návrat do stredoveku
Hrad Kapušany od 14:00 do 18:00 hod.
10. 09. 2017 – Šarišské hradné hry
Hrad Šariš od 13:00 do 18:00 hod.
24. 09. 2017 – Slávnosti pod Obišovským hradom
Obišovský hrad od 14:00 do 18:00 hod.
Objavte obnovené hrady, vychutnajte si hradné podujatia! Je tu súťaž
LETOHRAD 2017, v ktorej okrem skvelých zážitkov môžete získať aj
kráľovskú korunu, žezlo a ďalšie ceny!
Dlhé roky chátrali, teraz sa na ne vďaka obnove vracia život. Objavte aj vy
obnovené hrady, ktoré sú skvelým miestom na letnú turistiku. Nádherné
výhľady, krásna príroda a čaro histórie dopĺňajú hradné podujatia.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Objavujme, nájdete v nej hru LETOHRAD
2017. Obsahuje súťažné úlohy, informácie o hradoch, podujatiach a dokonca aj
kvízové úlohy, ktoré vytvorili správcovia hradov. Spolu na 11 hradných
miestach sa môžete v mobilnej hre lokalizovať, odfotiť miesto a odpovedať na
kvízovú otázku. Všetky úlohy sú bodovo ohodnotené. Počas podujatia sa
navyše otvoria v hre bonusové úlohy, za ich splnenie získa hráč ďalšie body.
Najlepší hradný objaviteľ získa kráľovské žezlo, odmenení budú aj ďalší 10
hráči.
Počas podujatí môžete zbierať do letáku súťažné pečiatky. Leták
s nazbieranými pečiatkami zašlete do žrebovania o unikátnu kráľovskú korunu
a ďalšie ceny. Korunu s deviatimi ušľachtilými kameňmi z jednotlivých hradov
vyrobil umelecký kováč Michal Kačmár. Letáky budú dostupné na hradoch.
Zapojené hrady: Brekov, Šebeš, Kamenica, Čičva, Jasenov, Šarišský a
Kapušiansky hrad, Plaveč, Soľnohrad, Obišovský hrad a hradisko Lipany.
Súťaž LETOHRAD spoločne pripravili zástupcovia obnovených hradov, OZ
Rákociho cesta a KOCR Severovýchod Slovenska. Súťaž trvá od 15. júna do
24. septembra 2017. Vyhodnotenie sa uskutoční 30. septembra na Jesennom
kultúrnom festivale v Sabinove.

