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INFORMACE O HŘE 
• KDY – 19.3.2015, 18:00 – 22:00 

o registrace týmů 17:30-17:45 

o povysvětlení pravidel - 17:45 – 18:00 

• KDE – RADLICKÁ KULTURNÍ SPORTOVNA, Za Ženskými domovy 125/5, Praha - Anděl 

o v místě startu/cíle si budete moci nechat věci v uzamykatelných skříňkách 

o po skončení hry si zde můžete zakoupit drobné občerstvení 

HERNÍ SYSTÉM 
 

Úkolem vašeho týmu je získat 4 ingredience a z nich vyrobit Substanci.  

Druhotným úkolem je poté zjistit, k čemu všemu Substance slouží.  

Po celou dobu se musí celý tým pohybovat pohromadě (na dohled).  

 

ZÍSKÁNÍ 4 INGREDIENCÍ 

 

V úvodu obdržíte mapu, na které budou zakresleny pozice 4 míst, kde lze získat jednotlivé ingredience. 

Ingredienci získáte za splnění úkolu. V případě, že se vám nepodaří úkol splnit, existuje náhradní možnost, jak 

ingredienci získat. Pokud úkol nesplníte, obdržíte kartičku, kterou na základně směníte za šifru. Pokud ji 

vyluštíte, získáte ingredienci. Šifru je nutné vyluštit do hodiny od získání kartičky za nesplnění úkolu. Pozor, tato 

4 stanoviště bude možno plnit pouze do 21:45. 

 

Z ingrediencí je následně nutno v prostorách cíle podle postupu, který obdržíte, vyrobit substanci (naprosto 

bezpečným alchymistickým pokusem). Výroba trvá cca 10 -15 minut a má-li být uznána, je zapotřebí, aby ji 

tým stihl do 22:00 (doporučujeme tedy přijít do cíle nejpozději ve 21:45).  

 

ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O TOM, K ČEMU SUBSTANCE SLOUŽÍ 

 

Informaci, k čemu substance slouží, získáte na místech označených v mapě červeným kolečkem. Po příchodu 

na dané místo vyhledáte QR kód. Ten je však poškozený. Opravíte jej pouze tím, že k němu přiložíte chybějící 

část, kterou obdržíte na startu. Následně mobilním telefonem vyfotíte opravený QR kód. Tím, získáte informaci 

o tom, co Substance dokáže. Jednotlivé účinky zapisujte do hrací karty k příslušnému číslu stanoviště, kde jste 

informaci získali. Pokud by vám z jakéhokoli důvodu nefungovala čtečka QR kódů, nezoufejte. Na každém 

stanovišti těsně pod QR kódem najdete sekvenci znaků, kterou když opíšete do příslušného políčka, můžete 

nahradit slovo, které by vám z QR kódu vyšlo.  

 

VÝSLEDNÉ POŘADÍ  

 

Vítězný tým bude stanoven podle následujících kritérií:  

Ve výsledkové listině budou uvedeny pouze týmy, kteří se dostaví v kompletním složení do cíle do 22:00. 

Týmy, které stihly do 22:00 vyrobit Substanci, budou uvedeny před těmi, kteří Substanci nevyrobili.   

Další pořadí bude určeno podle počtu zjištěných účinků Substance.  

V případě rovnosti rozhoduje čas příchodu do cíle.  

 


