
Cíl hry
Cíl je v Kohoutovicích v základní škole Pavlovská
Adresa: Pavlovská 16
Umístění: Vedle zastávky trolejbusu 142  Talichova, cca 100 m vpravo ke
směru jízdy, asi 200 pod vodojemem (Máte vyznačeno na plánku)

Konec hry
Hra končí v 17:00. Kdo dorazí později, nebude zařazen do vyhodnocení.
Vyhlášení vítězů ukončíme nejpozději v 18:00. Na opozdilce budeme
čekat do 19:00, pak se vydáme pátrat po zbloudilcích. Raději však
nebluďte.

Co dělat při potížích
♦ Nezmatkovat

♦ Volat nouzové číslo 603-194-024

Rozhodnete-li se hru vzdát, zavolejte nám na nouzové číslo 603-194-024

Čas uzavření jednotlivých stanovišť
Jestliže stanoviště nenajdete do uvedené doby, nemá cenu jej hledat.
V tom případě otevřete nouzovou obálku a podle instrukcí dojděte co nejrychleji do cíle.

Stanoviště 1 9:45 Stanoviště 8 15:30
Stanoviště 2 11:30 Stanoviště 9 16:00
Stanoviště 3 14:00 Stanoviště 10 16:30
Stanoviště 4 14:00 Stanoviště 11 16:30
Stanoviště 5 14:00 Stanoviště 12 17:00
Stanoviště 6 14:00 Stanoviště 13 17:00
Stanoviště 7 14:00 Cíl 19:00

Šifry
Jestliže není možné nebo vhodné použití diakritiky (háčků a čárek), je v šifrách použita anglická abeceda
(26 znaků bez háčků a čárek, bez písmene "CH")

Nápověda
Nápovědu mohou používat pouze týmy do 15 let (netýká se stanoviště 1). Použití je "odměněno" přičtením
trestných minut. Týmy nad 15 let, které použijí nápovědu nebudou vyhodnoceny, nemusí však nutně jít hned do
cíle. Mohou trasu aspoň projít.

Turnikety
Jsou to stanoviště, která jsou v tabulce označena šedě. Na tabuli (fólii), která se na nich nachází nalepte barevnou
samolepku (máte v obálce), na kterou fixem napíšete název týmu nebo startovní číslo.

Pořadatelé
Po trase hry se pohybují pořadatelé, které pravděpodobně většinou neznáte. Mohou vám dávat pokyny.
Jsou povinni se vám prokázat průkazkou se znakem hry a nápisem POŘADATEL

Jiní lidé
Při hře samozřejmě můžete využít pomoci jiných lidí (například zeptat se na cestu, stavit se v knihovně nebo si
prohlédnout knížku v knihkupectví, …). Čiňte tak uvážlivě a opatrně.

Doprava
Pamatujte, že se smíte pohybovat jen pěšky nebo prostředky MHD (šalina, autobus, trolejbus)

Mobily a vysílačky
Ani jedno nesmíte použít k volání při řešení úkolů na stanovištích. V průběhu hry smíte volat pouze na nouzové
číslo 603-194-024.
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Neustálé vyplňování téhož je možná protivné, ale pro zdárný průběh hry
bohužel nutné L

Číslo: Název týmu:

Číslo mobilu, který máte s sebou (jestli máte):

Členové týmu:
Jméno a příjmení Datum

narození
Bydliště

1.

2.

3.

4.

5.
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