ZPRAVODAJ
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www.vlcata.cz

BRNĚNSKÉ BLOUDĚNÍ
15. BŘEZNA 2014
....bloudění labyrintem brněnských ulic....
Akce počítaná do mezioddílové soutěže Zelená liga, proto je
žádoucí, aby přišlo co nejvíce dětí! :-)
Sraz: sobota 15.3. 2014 v 7.45 před kostelem sv. Tomáše.
Ukončení: předpokládá se kolem 16.00 hod. (dáme vědět SMS)
S sebou: přezůvky, tužku, blok na psaní, mapu Brna, hrnek, svačinu, oblečení dle počasí a 80 korun jako
startovné.
Trénink proběhne v pátek před akcí, 14. března, sraz v 16.00 u Tomáška, projdeme si město, památky
a v 18.00 vám děti na stejné místo vrátíme.
Soutěžní kategorie:
N - ročník narození 2005, 2006, 2007
S - ročník narození 1999, 2000, 2001

M - ročník narození 2002, 2003, 2004
R - ročník narození 1996, 1997, 1998

Hrací území:
• Hra pro kategorie M, S, R probíhá uvnitř historických hradeb Brna. Tyto hranice ohraničují šalinové
koleje a je zakázáno je překročit, s výjimkou úseku Hlavní nádraží – Česká (koleje na ulici Masarykova,
Náměstí Svobody, Rašínova).
• Hra pro kategorii N probíhá pouze na území Denisových sadů a v okolí Petrova. Toto území bude zřetelně vyznačeno.
Pravidla soutěže:
• Úkolem každého družstva je projít labyrintem brněnských ulic. K tomu, aby družstvo došlo zdárně k
cíli, je potřeba na stanovištích správně odpovídat na otázky, které na sebe logicky navazují. Na každou otázku lze vybírat ze tří možných odpovědí. Každá odpověď pak odkazuje na jiné stanoviště, jen
jedna je však správná a přibližuje družstvo nejkratší cestou k cíli. Odpovědi na otázky a tím i další
stanoviště lze nalézt v ulicích Brna.
• Družstvo tvoří tři až čtyři členové. Kategorie, do které družstvo spadá, určuje věk nejstaršího člena.
• V průběhu hry není dovoleno používat MOBILNÍ TELEFON ani jiná elektronická zařízení.
• Po celou dobu hry se všichni členové družstva pohybují společně.
• Hráči musí nosit viditelně označení družstva.
• V každém družstvu musí být alespoň jeden člen, co umí číst a psát (platí i pro kategorii N).

Hlaste se Katce ať můžeme vytvořit družstva!!
A přijďte určitě, bude to dobrá akce!!
176. PTO Vlčata, Lidická 50, 658 12 Brno, www.vlcata.cz
Jan Ondroušek – Žokej, zokej@luzanky.cz, 602 476 796

