Pravidla
1. Připravili jsme pro vás pološifrovací hru „Hrochovo velmi pozdní odpoledneÿ.
Doufáme, že se vám bude líbit.
2. Pokud na stanovišti najdete šifru ve více provedeních, pak si vezměte dva listy na
tým a zbytek nechte na místě. Každá šifra bude mít na sobě logo naší hry, stejné,
jako vidíte výše. Některá stanoviště mohou být i očíslovaná.
3. Budete nejspíš dlouho do noci venku. Nezapomeňte se ujistit, že máte s sebou
dostatek teplého oblečení.
4. Pravidlem na každé šifrovací hře bývá nesedět přímo u stanoviště šifry, ale kousek
od ní. Dodržujte to prosím, ať nerušíte ostatním týmům dojem ze hry. To samozřejmě neplatí u stanovišť, kde je organizátor.
5. Materiály, které jste měli na začátku hry dostat, jsou laminované šifrovací pomůcky, mapa a tato pravidla. Ujistěte se, že máte vše.
6. Během šifrovačky si kdykoli můžete zavolat Martinovi o nápovědu na číslo +420
722 440 869. Za každou nápovědu se vám přičte čas do výsledného součtu, a to
konkrétně k krát 30 minut za k-tou nápovědu. Můžete si zavolat i o více nápověd
k jedné hádance/šifře. Nebojte se je využít.
7. Pokud si nechcete vyčerpat kredit, stačí Martina prozvonit a on vám zavolá. Čiňte
tak prosím v rozumné míře.
8. Mezi šiframi více méně klasickými (např. vybrat písmena z textu) také potkáte
různá jiná stanoviště, kde budete testovat jak psychické schopnosti, tak fyzické.
9. Jak se něco stane, například bude chybět zadání, nepodaří se vám najít přesné
místo dalšího stanoviště a tak podobně, nebojte se zavolat organizátorům, zkusíme
vám pomoci a nebudete za to penalizováni.
10. Nápisy kurzívou slouží jen k upozornění na přesné místo šifry, případně nějakou
doplňující informaci od organizátorů. V textu psaném kurzívou nehledejte šifru.
11. Nápovědu nehledejte u ostatních týmů, ani jiných lidí. Nechoďte prosím přes
soukromé pozemky, není to třeba.
12. Pomocné tabulky si nechte až do konce hry, šifry je mohou využívat. Neztraťte je!
To samé platí o mapě.
13. Nedělejte ve vesnici ani jiné obydlené oblasti hluk.
14. Užijte si to a buďte féroví!
15. Použitá abeceda neobsahuje „chÿ, to jsou dva znaky. Abecedu chápeme jako 26písmennou anglickou, i když text může být napsán i s háčky.
16. Úspěchy přejí organizátoři.

