
Stanovi¹tì 4 { Vánoèní ostrov
Toto je součást noční hry na soustředění KSP. Prosíme, neničte toto stanoviště, sami vše ukli-
díme do soboty 18. 5. 2019. V případě problémů nám zavolejte na číslo 910 128 496. Děkujeme
vám.

Po příchodu na stanoviště pošlete SMS s kódem KOMETA

Brr, ta voda je ale ledová, tam plavat určitě nechceme. Ale pěkně to bliká, skoro jako vánoční stromeček, který rostl tak
dlouho, až se z něj stal ostrov. Možná bude mít vlastní inteligenci, měli bychom mu naslouchat.

Pokyny k tomuto stanovišti:

• U této šifry si vezměte pouze jednu kopii (pokud jste si právě vzali dvě, tak jednu vraťte). A nezapomeňte odeslat SMS s kódem.
• Šifra se nachází na ostrově. Ale připomínáme, že je zakázáno plavat a vstupovat do vody. Loď ani vrtulník také není správné

řešení, šifrovací pomůcky vám pomohou více.
• U tohoto stanoviště je zakázáno křičet a mluvit nahlas, dorozumívejte se prosím pouze potichu.
• V okolí rybníka se nachází bažiny a mokřady, dejte si pozor na draky a na to, ať si nenamočíte boty. A taky si dejte pozor na trolly.
• Mohlo by se vám hodit vědět, že světélko, které vidíte přímo před sebou, je dole (ať už to znamená cokoliv).
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