Snažíme se sledovat epidemiologickou situaci. Naše filozofie je taková, že chceme umožnit
spátcům, kteří jsou opatrní, aby ve hře neměli nevýhodu. Tudíž vězte, že:
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V případě náhlého zrušení kvůli omezením vlády či hygienických autorit vám vrátíme
100% startovného. Doporučeními hygienických autorit se budeme řídit, nepůjdeme proti
nim.
Stejně tak vrátíme plné startovné, pokud se nebudete moci zúčastnit kvůli komplikacím
spojeným s covid-19 (ať už přímo nemoc, tak i např. zrušená dovolená, ztráta
zaměstnání atp.).
V posledních informacích pošleme zdravotní prohlášení, které budeme chtít na začátku
akce podepsané (můžete přivézt nebo podepsat u prezentace). V něm budete svým
podpisem stvrzovat, že vám není známo, že byste měl/a aktivní onemocnění COVID-19
či jiné přenosné onemocnění, že vám není známo, že byste v posledních 14 dnech
přišel/a do kontaktu s osobou, která onemocněním COVID-19 trpí nebo je v karanténě z
důvodu setkání s pozitivně testovaným, ani že na vás nebyla uvedena v souvislosti s
výše uvedeným onemocněním karanténa.
Na sociálních zařízeních bude k dispozici mýdlo a dezinfekce. Ta bude i na některých
stanovištích. Přestože nikde nebudete sdílet stejné talíře, hrníčky nebo dokonce brčka,
některý materiál na disciplínách bude od ostatních „osahaný“, a tudíž silně
doporučujeme vzít si s sebou i vlastní dezinfekci na ruce.
Neplánujeme žádnou interakci s nehrajícími lidmi z okolí.
Ubytování (před hrou a po hře) je na pokojích s 2, 3 či 4 postelemi, pokud jste si postele
neobjednali, můžete si vybrat mezi společnými prostorami nebo vlastním stanem (či
spaní pod širákem) na rovném travnatém prostranství.
V úplném závěru závodu spolu budou týmy interagovat trochu více. Pokud se nebudete
chtít této části zúčastnit, zajděte těsně před jejím začátkem za někým z organizátorů a
nějak to vymyslíme.
Pokud nám nebude přát počasí, bude vyhlášení výsledků uvnitř - vezměte si, prosím,
pro tento případ roušku (akce nad 100 lidí ve vnitřních prostorách je pravděpodobně
bude mít v září povinnost nosit). V případě příznivých podmínek bude vyhlášení venku,
stejně jako následný oheň s možným sdílením zážitků.

