
Arcibiskupské gymnasium Praha & přátelé

VYZVĚDAČI 2021     
VYNUCENÁ ZMĚNA: 

jen sobota 11.12. a s úpravami

       Milí studenti, vážení rodiče!
Letošní Vyzvědači  se ještě brání úplnému zrušení, které reálně hrozí z více důvodů.

Nejde jen o možný zákaz „shora“, ale i sami se přece chceme vyhnout rizikovým situacím.
Nejbezpečnější budou vždy akce čistě venkovní. To bohužel u „našich“ Vyzvědačů znamená
zrušit hlavní stany (kdoví, zda by vůbec bylo kde je mít), což povede k dalším nutným změnám. 
(Např.  vypátrávání  hl. stanů  ve  hře  nahradíme  hledáním  a  kořistěním  tzv.  korouhví,  ztrátu
zajištěného zázemí družin však bohužel musíme řešit zkrácením hry a jiným rozdělením otázek.)
Věřím však, že skutečné zájemce ani omezení neodradí a že se i letošní Vyzvědači vydaří.

 Úvodní kroky se nemění, jinak bude vypadat až herní den. 

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 11/12     do 15.00   –    AG   (pravidla kolem korouhví;  družiny:
průkazy, výkupné, rozdělení otázek mezi hráče),     15.20 foto a první odpočítávání družin

15.30  odjezd  družin  do  území  –  od  16.00  hra (do  18h,  16.55–17.00  neutrální  čas  –
Betl. nám.)

Konec:  kolem 18.15 Betlémské nám. (následně se zástupci družin počítání výsledků v AG) 
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 

POZOR! Od srazu po celou dobu hry je nutno dodržovat platná hygienická nařízení! 

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

Na staré známé tváře i na nové ukázněné účastníky se těší

30. 11. 2021                 RNDr. Zdeněk Lauschmann
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška na Vyzvědače 2021           SO (Z či M či Ž)           

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

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

