
Arcibiskupské gymnasium Praha & přátelé

VYZVĚDAČI  2021
Sobota 11.12., neděle 12.12.

       
Milí studenti, vážení rodiče!

Foglarovská hra  Vyzvědači  v uličkách Starého Města Pražského
se loni kvůli koronaviru nemohla hrát - bylo to poprvé po 23 letech a nyní ještě doufáme, že letos
ten 24. ročník proběhne. Zatím platí tento dopisek, případné změny oznámíme operativně.

Neděle zůstává mladším hráčům z prim a sekund, které doplní obvyklí hosté ze Sokola a také
ti starší z AG, kteří by v sobotu nemohli. Pravidla se dozvědí v pátek 10.12. a hned budou moci
všechno si předem okouknout i přímo na Starém Městě (viz níže), samotná  hra pak proběhne
v     neděli 12.12.   odpoledne.

Předtím  v     sobotu 11.12.   se utkají  ostatní hráči z     AG  , kteří vytvoří všechny tři vyzvědačské
družiny. Oba dny jsou otevřené i přátelům hráčů.

PŘIHLÁŠENÍ -  od kvart:  https://goo.gl/forms/kPX7wICsSqKfAp6S2 –  do PO 6/12 24.00,
mladší hráči: přihláška viz níže (ustřihnout dole) - do kab. 410, a to do PO 6/12  18.00

POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY -   všichni hráči  :    ST 8/12 - 10.00 ve 2.patře AG:

odevzdáte ÚČASTNICKÝ   PŘÍSPĚVEK 20 Kč/os   (mecenáši mohou dát víc :-) )  ;
při tom dostanete PLÁNEK  (A5 či A6) - ten si následně vybarvíte (letos Z záp., M jih, Ž vých.) 

PRAVIDLA : PÁ 10/12 od 14.15 v     uč.311   – pro primy i jiné prvohráče a také pro jakékoli další
zájemce : podrobnější popis pravidel (v teple AG) a návazně  prohlídka území Vyzvědačů
(odchod 15.00 z AG, konec 16.00 Betlémské nám.) 

Sraz   všech hráčů - SO i NE   :   do 13.30    Betlémské náměstí   (družiny: čísla hráčů, průkazy),
 13.40 první odpočítávání družin

Dále : poslední pokyny, foto, příprava v hlavních stanech, vlastní hra (3 hodiny)
Konec : kolem 18.15 Betlémské nám.
S sebou : VYBARVENÝ  PLÁNEK,  HODINKY,  BATERKA,  TEPLÉ  BOTY  A  ODĚV

(nepodceňte zimu!), bloček+OBYČ.tužka, svačina, nepovinně převleky, maskování

HOSTÉ: přihlášky - formulář, potvrzení mail v ÚT 7/12 do 24h; přísp.+plánek - na srazu 

Dotazy, připomínky: 776 153 793, 211.cz@centrum.cz 

Na staré známé tváře i na nové ukázněné účastníky se těší

21.11. 2021                 RNDr. Zdeněk Lauschmann

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Přihláška na Vyzvědače 2021    SO (Z či M či Ž)       NE (M či Ž)

Třída:         Jméno:       U hráčů z prim až tercií podpis rodičů:

mailto:211.cz@centrum.cz
https://goo.gl/forms/kPX7wICsSqKfAp6S2

