Milí hráči,
letos jsme si pro vás připravili startovní aktivitu, ve které si svůj tým budete muset
nejprve najít. Jak? Podle odpovědí z dotazníku, který jste vyplňovali při registraci, přece!
Že si nepamatujete, co jste odpovídali? Nevadí, v každé obálce najdete výpis z vašeho
dotazníku (tzv. tabulka pro sklerotiky).
K této tabulce jsou také přicvaknuty dva resp. tři papírky (podle toho, jestli jdete v
tříčlenném resp. čtyřčlenném týmu), které obsahují informace o tom, jak odpověděli vaši
spoluhráči (tři až čtyři odpovědi). Kombinace vybraných odpovědí je u všech unikátní.
Obálku smíte otevřít až po pokynu orga.
Poté, co v rámci startovní aktivity najdete všechny své spoluhráče, postupujte k orgovi ke
kontrole, že jste opravdu našli svůj tým.
Org vám poté sdělí vaše písmenko, kód týmu, dá vám první šifru, secvaklou sadu
namíchaných bonusů a tzv. cheatsheet (malý papírek obsahující to nejdůležitější, co
potřebujete na hře vědět). No a pak se můžete směle pustit do luštění.
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