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Hravé
mesto

Skladačka (obsahuje hrací plán, 
pexeso a maľovánku) je určená 
najmenším obyvateľom mesta  
vo veku 5 až 8 rokov. 

Cieľom malej detskej spoločenskej hry je 
zoznámiť deti – náučnou a veku primeranou 
hravou formou – s architektonickými  
a turistickými zaujímavosťami mesta, obce 
alebo lokality a budovať základy zdravého  
lokálpatriotizmu. Príťažlivá grafika zobrazí 
motívy známych miestotvorných prvkov  
a doplní ich štylizovanými postavičkami.  
Putovanie po trase (forma Človeče, nehnevaj 
sa!) od jednej zaujímavosti k ďalšej, spojené 
s ľahkými úlohami, je doplnené pexesom 
s ústrednými motívmi z hracieho plánu  
(dieťa si ho samé alebo s pomocou dospe
lých postrihá) a maľovánkou s jed noduchými 
grafickými hádankami. 

Skladačku je možné spracovať aj tematicky. 
Môže výtvarne a obsahovo rozvíjať významnú 
historickú, kultúrnu alebo športovú udalosť, 
povesť, výročie a pod. Príkladom takejto  
realizácie je „Radvanská vareška“ pre Banskú 
Bystricu.

Hravé mesto vám ponúkame v prijateľných 
cenových reláciách v závislosti od počtu  
objednaných kusov.

Hravé
mesto

moje
1.



Cenová ponuka — 2020

Počet 
kusov

Jednotková 
cena

Celková 
cena

500 ks 6,95 €/ks 3 475 €

700 ks 5,12 €/ks 3 584 €

1000 ks 3,76 €/ks 3 760 €

1500 ks 2,68 €/ks 4 020 €

2000 ks 2,14 €/ks 4 280 €

3000 ks 1,60 €/ks 4 800 €

5000 ks 1,16 €/ks 5 800 €

V cene nie je zahrnutá doprava. 



Zábavné
putovanie
mestom

mojím

2.

Veľká spoločenská  
ve do mostná hra je určená  
pre hráčov všetkých veko
vých kategórií od 10 rokov. 

Na hernom pláne 60 × 60 cm sú zobraze
né dominantné prvky mesta, pomedzi ktoré 
sa kľukatí trasa vlastnej hry. Na nej čakajú 
hráča – okrem rôznych nástrah – políčka 
s mož nos ťou získať body za správne odpo
vede. Otázky na ilustrovaných a textových 
kartičkách prinášajú vedomosti o prírodných 
krá sach, významných osobnostiach, histo
rických danostiach a rôznych zaujímavos
tiach zo súčasnosti. Vizuálne a obsahovo 
atraktívna vedomostná hra tak umožňuje 
spoznávanie mesta a priľahlého okolia zá
bavnou formou.

Autorský tím zatiaľ spracoval Zábavné puto
vanie pre mestá Banská Bystrica, Prievidza 
(tu mali karty ako formu odpovede aj QR 
kód) a Piešťany. Na základe poskytnutých 
podkladov a doporuče ní pripravíme po
dob nú spoločenskú hru aj pre vaše mesto, 
mikro región alebo región. Bude mať rovnako 
príťažlivý grafický rukopis a bude zostavená 
na základe vašich požiadaviek. Samotná hra 
je uložená vo veľkej reprezentatívnej krabici, 
pričom výrobu nám zabezpečuje partnerská 
česká tlačiareň, ktorá je tradič ným výrobcom 
spoločenských hier. 

Námet, pravid lá, štylizované kresby aj grafika 
sú chránené autorským zákonom. 

Zábavné
putovanie



Počet 
kusov

Jednotková 
cena

Celková 
cena

250 ks 50,10 €/ks 12 525 €

300 ks 44,20 €/ks 13 260 €

500 ks 30,20 €/ks 15 100 €

600 ks 27,50 €/ks 16 500 €

750 ks 24,20 €/ks 18 150 €

Doprava je fakturovaná samostatne. 

Hra je realizovaná na základe Zmluvy o dielo  
a licenčnej zmluvy na jeho použitie uzatvorenej 
podľa ustanovení § 91 ods. 1 autorského 
zákona v spojitosti s § 631 – 643 Občianskeho
zákon níka v znení neskorších predpisov  
a podľa ustanovení § 65 a nasl. zákona  
č. 185/2015 Z.z. autorského zákona. 

Pre začiatok spolupráce je potrebná záväzná 
objednávka s uvedením nákladu. 

Údaje pre vystavenie objednávky:

Ing. arch. Ingrid Krajčovičová
Grafické štúdio INAK
Ružová 7, 974 11  Banská Bystrica

IČO  17961025   
DIČ  1020548463

Cenová ponuka — 2020

Tešíme sa na spoluprácu.


