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Akce pro veřejnost a školy

POMOZTE KRKONOŠSKÉ
ZVĚŘI
Informační centra Správy KRNAP v Harrachově (481 529 188),
Špindlerově Mlýně (499 433 228), Peci pod Sněžkou (499 896 213)
a ve Vrchlabí (499 456 761)
Termín: do 15. března 2021 (předání po předchozí domluvě)
Jablka, usušené kaštany a žaludy nebo tvrdé pečivo můžete nosit do našich
informačních center. Pro větší množství si po domluvě zajedeme. Za odměnu získáte
časopis Krkonoše – Jizerské hory nebo prohlídku záchranné stanice či KCEV Krtek.
Bližší informace: Alena Tondrová, atondrova@krnap.cz, 724 042 422
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KAP – Krkonošské Automatické Pozvánky. Zaregistrujte se na http://akce.krnap.cz/
a získávejte informace o akcích Správy KRNAP, jak chcete a kdy chcete.
Na akcích Správy KRNAP mohou být pořizovány obrazové snímky účastníků. Svou účastí udělujete souhlas s pořizováním těchto materiálů, které mohou být použity k prezentaci Správy KRNAP na webových
stránkách, sociálních sítích a v propagačních materiálech. V případě nesouhlasu s pořizováním těchto materiálů s Vaší osobou se, prosím, obraťte na tel. 499 456 310 nebo e-mail mluvci@krnap.cz.
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