Milí splátci/milé splátkyně.
Nabušený 78. ročník Hladových Her je za rohem, pojďme si projít herní systém, soubojový
systém, vybavení, využití objektu, harmonogram, zdravotní rizika a další informace, aby to
bavilo Vás i Nás. Nejprve základní informace:
Kdy: 18.-20. 9. 2020 (samotný závod 18.9. 12:00 - 19.9. 18:00)
Kde: Výcvikové středisko Kapitolu u Lipnice nad Sázavou (49°37'2.583"N, 15°24'18.086"E)
Kdo: 60 nabušených týmů a skoro stejný počet organizátorů
Proč: Oslava sjednocení 12 distriktů pod pevnou rukou Kapitolu
Info: Mapa, Web, Facebook
V příloze nyní najdete herní systém, který jsme obohatili o mapku a doznal jen kosmetických
úprav. Také doporučujeme přečíst dokument soubojové aktivity, ať Vás nezaskočí vypilované
strategie ostatních týmů. Do hladových her si připravte povinné a doporučené vybavení, pečlivě
si věci zabalte zejména s ohledem na odstavec ”Vybavení v průběhu hry”.
Nyní k objektu. Pokud máte rezervovanou postel, ubytujte se v hlavní budově (15 míst) nebo
ve vedlejší budově (35 míst) a vemte si spacák. Pokoje jsou většinou bohužel po třech, takže
počítejte s tím, že pomalejší týmy budou rozděleny. Pokud nemáte rezervaci, silně
doporučujeme si vzít stan. V budově budete muset spát hned vedle pařící místnosti. Parkujte
prosím primárně na dolním parkovišti (Parkoviště 1), případně za budovou (Parkoviště 2), místo
před budovou nechte volné pro párty a organizační věci. Vše si můžete prohlédnout na
přehledové mapě. Připomínáme také odkaz na spolujízdu.
Harmonogram Hladových Her:
Příjezd je možný ve čtvrtek po 18:00 nebo pátek ráno. Po akci si můžete pochutnat na společné
večeři (bude i vegetariánská varianta, při větším omezení už se zásobte sami) a pak si rádi
vyslechneme vaše zážitky, doporučujeme si sebou zabalit hudební nástroje, něco na oheň či
pobavení organizátorů a znovu připomínáme spacák. Denní plány jsou následující:
Pátek (18.9.):
Sobota (20.9.):
09:00-10:30

Registrace účastníků

18:00

Ukončení her

10:42-11:20

Shrnutí pravidel, otázky

18:00-20:00 Večeře

11:30

Odchod na start

21:00

Vyhlášení vítězů

11:55

Odevzdání věcí v rohu hojnosti

21:00+

Párty, párty, párty

12:00

Start

S ohledem na současnou situaci po Vás budeme při přihlašování vyžadovat dva dokumenty:
zdravotní prohlášení a prohlášení o bezinfekčnosti. Obě najdete v příloze a prosíme o jejich
vyplnění a odevzdání při prezentaci. Připomínáme, že odhlášení z důvodů spojených s covidem
je bezplatné.
A ještě připojíme jednu prosbu. Stále nám chybí docela dost B-týmáků, tj. lidí, kteří Vás budou
provázet po stanovištích. Budeme vděčni, když se ve svém okolí poptáte, zdali někdo není
ochoten za každého počasí sedět v lese a vysvětlovat nadšeným týmům aktivitu. Dobrovolníci
ať se přihlásí vyplněním formuláře.
Teď už Vám musí být vše jasné. Pokud stále váháte, podívejte se na náš Web nebo položte
dotaz na Facebooku. V krajním případě můžete použít odpovědět i na tento email.
Nechť vás provází hlad,
Hrdí Tvůrci 78. ročníku Hladových Her.

