Tento list obsahuje informace a potvrzovací formulář pro rodiče nezletilého účastníka hry Krtčí norou. Člověk
mladší osmnácti let se bez správně vyplněného potvrzení a seznámení rodičů s chrakterem hry a možnými riziky nesmí akce zúčastnit.
Vážení rodiče, dovolujeme si Vám poskytnout některé základní informace o hře Krtčí norou 8,
jíž se Vaše dítě hodlá zúčastnit. Uvádíme důležité vlastnosti hry a upozorňujeme Vás na případná
rizika s ní související. Některé informace (vzhledem k charakteru hry) nemůžeme předem prozradit.
Žádáme Vás o převzetí zodpovědnosti za Vaše dítě v průběhu akce.
web hry, podrobné informace: http://www.krtcinorou.cz
termín konání: sobota 22. září 2012, 9:00 – 22:30 (plus doba nutná k cestě na start a z cíle)
místo konání: obce a příměstské lesy západně od Brna
délka trasy: není nutné ujít více než 20 km celkem
start: 9:00, několik zastávek vlakem z Brna, sraz na hlavním nádraží v 8:15 (bude upřesněno 19. 9. na
http://www.krtcinorou.cz/node/5)
cíl: leží v dosahu IDS JMK
pořadatelé: skupina autorů Krtčí norou, kontaktní osoba: Michal Šrubař (724789624)
Z ÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA HRY: Trasa závodu vede v obcích a lesích západně od Brna, skládá
se z několika míst se šifrovanou zprávou. Na takovém místě bývá přítomný organizátor. Vyluštěním
zprávy se účastníci dozví, kde mají hledat další zprávu. Tak pokračují, až dojdou do cíle.
V cíli po vyhlášení výsledků hry budou hráči informováni, jak se dostat k nejbližší zastávce IDS
JMK. Při dokončení hry na hraně časového limitu je nutno počítat s dojezdem do centra Brna kolem 23. hodiny. Pokud si přejete, aby se Vaše dítě nenacházelo v lese po západu slunce (cca. 18:40),
doporučujeme vám přikázat, aby jeho tým volil kratší a dříve dokončitelnou trasu „Pohoda“.
B EZPE ČNOST A RIZIKA : Účastníci se pohybují v pětičlenných skupinkách po lese a přilehlých vesnicích. Během přesouvání (chůze) jim hrozí nebezpečí v podobě běžného provozu. Přestože v sobotu
jezdí méně aut a většina míst se šifrou se nachází na klidném místě, zdůrazňujeme všem účastníkům
nutnost dodržovat bezpečnostní pravidla (silnice přecházet jen na přechodech, rozhlížet se kolem,
pohybovat se obezřetně) a chránit svoje zdraví. Prosím, zdůrazněte ji svému dítěti i Vy.
Spodní hranici pro věk hráčů jsme stanovili na třináct let, nicméně je nutné uvést, že během hry
je třeba umět pohybovat se v lese (i v terénu mimo cesty!) a číst v mapě (aby se neztratili). Pokud
si nejste jisti, že toto Vaše dítě zvládá, nebo pokud existují jakékoliv předpoklady, že by hru nemělo
zvládnout, nedovolte mu zúčastnit se.
Organizátoři mají velice omezené informace o průběhu hry a poloze hráčů. Nejsme vybaveni
lidmi nebo zařízením pro hledání mnoha ztracených dětí a ošetřování vážně zraněných lidí. Ujistěte
se, že v družstvu, kde bude Vaše dítě, je osoba vlastnící mobilní telefon a že jej v případě nouze umí
ovládat. Seznamte své dítě s telefonními čísly na záchrannou službu (155), hasiče (150) a policii (158)
a vybavte ho zdravotnickým materiálem pro poskytnutí základní první pomoci (náplasti, obvazy).
Vzhledem k velikosti území, na kterém se hra odehrává, a počtu účastníků nejsme schopni zajistit zodpovědný doprovod každému družstvu nezletilých a tudíž za ně nemůžeme nést žádnou
zodpovědnost. Mladším účastníkům je povoleno mít s sebou jednu nehrající osobu, která dohlíží na
jejich bezpečnost — pokud máte strach o své dítě, jděte s jeho týmem jako bezpečnostní dozor. Spoluhráče Vašeho dítěte neznáme a neručíme za jejich způsobilost, seznamte se s jejich schopnostmi
a chováním. Mladším družstvům doporučujeme nerozdělovat se, k dokončení hry to není nutné.
Děkujeme za přečtení tohoto listu a vyplnění potvrzení uvedeného níže (souhlasíte-li s účastí svého dítěte). Tento list neodevzdávejte, obsahuje důležité informace pro Vás (datum a místo konání, telefonní číslo
organizátora).

Na této stránce je třeba řádně a čitelně vyplnit Vaše potvrzení. Bez správně vyplněného potvrzení
odevzdaného před startem se dítě nemůže hry zúčastnit. Je třeba přečíst nejprve první stranu s informacemi o hře. Tento list je třeba zkopírovat pro každého člena týmu.
Prohlašuji, že můj syn/má dcera ......................................
narozený/á roku ..........
se hry Krtčí norou 8 konané 22. 9. 2012 účastní s mým vědomím. Tímto prohlášením za něj/ni přebírám zodpovědnost včetně jeho/jejího jednání. Rovněž přebírám zodpovědnost za důsledky, které
mohou být s tímto jednáním spojené. Jsem seznámen/a se stránkovým popisem hry distribuovaným
s tímto prohlášením, jsem si vědom/a všech rizik, které z účasti ve hře plynou, a neznám žádné příčiny, kvůli kterým by se nemělo hry zúčastnit.
jméno rodiče: ......................................
podpis rodiče: .....................................
kontaktní telefon: ...............................
datum: ....................

