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AKTUALITY:
Aj my sme LEGENDARIUM!
Spoznaj najkrajší kraj Slovenska cez legendárne postavy, tajomných hrdinov i strašidelné
príbehy!
LEGENDARIUM – to sú dobrodružstvá pätnástich hrdinov, ktorí Ťa zavedú na miesta, ktoré
musíš vidieť!
Hraj hru, zbieraj nálepky do albumu a vyhraj jednu zo super cien!
U nás v Podtatranskom múzeu v Poprade – pobočka Spišská Sobota, Ťa čaká
legendárna postavička: neandertálkyňa AGA !

Neandertálkyňa Aga
Neandertálci a mamuty pod Tatrami? Veru áno! Svedčia o tom aj nálezy neďaleko Gánoviec.
Pri teplom prameni mali zvieratá a praľudia zdroj vody a obživy. Okrem práce si však
neandertálci našli čas aj na zábavu a vzdelanie. Postarala sa o to Aga, neandertálkyňa, ktorá s
radosťou poznávala prírodu navôkol a neváhala do jej tajov zasvätiť aj ostatných. Odhaľ s ňou
zaujímavosti ukryté na kameňoch v hre LEGENDARIUM! A určite navštív Poprad a
Gánovce, ktoré sú s Agou späté.
LEGENDARIUM 2 je pokračovaním úspešného projektu LEGENDARIUM, ktorý v lete
2015 pripravila krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.

Prostredníctvom 15 legendárnych postavičiek predstavuje zaujímavé miesta Prešovského
kraja, ktoré rozhodne stoja za návštevu. LEGENDARIUM 2 prepája viac ako 60 zaujímavostí
kraja.
Od 1. júna do 15. septembra 2016 prebieha súťaž s mobilnou hrou LEGENDARIUM 2 a tiež
súťaž s nálepkovým albumom LEGENDARIUM 2.
Hraj hru: Stiahni si mobilnú hru LEGENDARIUM 2 a zaži dobrodružstvá pätnástich
hrdinov v napínavých minihrách.
Každá postavička Ti ponúkne štyri bonusové lokalizácie na miestach, ktoré sa viažu k
legende. Keď sa na nich v hre zlokalizuješ, získaš bonusové body! Už za dve lokalizácie
získaš nahrávku legendy na stiahnutie. Hraním a lokalizovaním sa postupuješ z úrovne
„tulák“ až na „kráľa Prešovského kraja“. Najlepší hráči budú odmenení hodnotnými cenami a
kráľ bude korunovaný na brehu Štrbského plesa.
Zbieraj nálepky: Navštív vybrané miesta LEGENDARIA a získaj nálepku do albumu.
Nálepku získaš po zaplatení vstupného. Čím viac nálepiek hrdinov získaš, tým máš väčšiu
šancu vyhrať jednu z množstva cien! Ako bonus už za 6 súťažných nálepiek získaš CD
LEGENDARIUM zadarmo! Spolu môžeš nazbierať až 30 nálepiek, čo znamená 30 lístkov s
Tvojím menom v záverečnom žrebovaní.
Hraj, cestuj a vyhraj!
Všetky informácie a hra na stiahnutie: www.legendarium.info
Informatívny prehľad – legenda, postava, album, nálepka, lokalizácia
Vysvetlivky:

Názov legendy – legendárna postavička
A (album), N (nálepka)
1. O neandertálkyni Age – neandertálkyňa Aga
A, N: AquaCity Poprad
A, N: Podtatranské múzeum v Poprade – pobočka Spišská Sobota
A, N: Tatranská galéria, Poprad
A: Mestská informačná kancelária Poprad
Lokalizuj sa v hre:
Travertínová kopa Hrádok, Gánovce
Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota
Tatranská galéria, Poprad
AquaCity Poprad

Výstava Gánovce
Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Obecným úradom v Gánovciach
a Občianskym združením Neandertal v Gánovciach pripravilo v priestoroch
Obecného úradu v Gánovciach výstavu s názvom Gánovce – nálezisko
neandertálskeho človeka.
Návštevníkovi približuje nálezy rôznych odtlačkov listov a zvyškov kostí zvierat,
ktoré sa našli pri ťažbe travertínu v miestnom lome na lokalite Hrádok od konca 19.
storočia do druhej polovice 20. storočia.
Záujemcovia si ju môžu pozrieť v čase úradných hodín na Obecnom úrade
v Gánovciach v termíne: jún 2015 - koniec roka 2016 (výstava predĺžená).

