Zdravíme Vás,
jelikož nám situace stále nedovoluje plnohodnotně sportovat v tělocvičnách, rozhodla se
Basketbalová Akademie 2006´ Roudnice nad Labem uspořádat I. ročník soutěže

DRIBLOVÁNÍ 2021 aneb naší Roudnicí křížem krážem….
Nemusíte se však obávat, akce je zaměřená pro hezky strávený den s rodinou venku. Hledání a
objevování zajímavých míst Roudnice a jako třešnička na dortu je, že budeme soutěžit o velice
zajímavé a hodnotné ceny.
Níže posíláme pravidla pro účast v této hře:
1. Níže máte uvedenou indicii pro první stanoviště a také prázdnou křížovku, kterou si můžete
vytisknout a vyrazit s ní.
2. Na každém stanovišti naleznete dva body. Prvním bodem bude otázka do křížovky a pod
druhým bodem se bude ukrývat indicie pro další stanoviště.
3. Otázky ke křížovce jsou ukryty ve speciálních skleničkách, které jsou umístěné na různých
místech.
4. Otázku ve skleničce si vždy přečtěte, poznamenejte si odpověď/otázku, otázku poté vraťte
zpět do skleničky, kterou vrátíte na místo, kde jste ji nalezli. Dle nápovědy pokračujte na
další stanoviště.
5. Stanoviště jsou očíslované a jdou přesně za sebou tak, jak je sestavena křížovka.
6. Na posledním stanovišti – speciálním stanovišti – naleznete QR kód, pod kterým se ukrývá
soutěžní registrační formulář s prázdnou křížovkou k vyplnění. Odesláním formuláře jste se
přihlásili do naší soutěže.
Poslední stanoviště si pořádně prohlédněte, již brzy se zde budou odehrávat velké věci a my
se těšíme, až se s Vámi o ně podělíme.
7. Celá soutěž bude probíhat od 1.3.2021 do 31.3.2021. Tedy nemusíte celou trasu absolvovat
v jeden den.
8. Všechny registrační formuláře se správně vyplněnou křížovkou budou zařazeni do slosování,
které proběhne v pátek 2. dubna 2021 v online vysílání.
9. Soutěž je veřejná a účastnit se jí může kdokoliv. Moc nás tedy potěší, pokud budete naši akci
sdílet i se svými přáteli.
10. Výherci budou vybráni náhodně dle slosování. Hlavní ceny budou poukázky do OC Letňany
v hodnotě 3.000,-Kč, 2.000,-Kč a 1.000,-Kč.
Co je potřeba mít s sebou:
Papír (nebo křížovku), tužku, svačinu, pití, a to nejdůležitější, dobrou náladu a chuť objevovat krásy
Roudnice a taje basketbalového prostředí.
Kontaktní osoby:
V případě, že někde nenaleznete skleničku (např. z důvodu odcizení) nebo si nebudete vědět rady,
kontaktujte prosím jednu nebo druhou z níže uvedených osob.
Michaela Malcová
Tel.: 722 973 371
soutezba@gmail.com

Eva Žižková
Tel.: 606 761 883
soutezba@gmail.com

Na závěr bychom Vás chtěli poprosit, abyste vraceli skleničky na své místo, neničili materiál uvnitř a
hlavně, abyste si to všichni pořádně užili. Také budeme moc rádi, když nám zašlete i svůj názor na
akci nebo nějaké fotografie z průběhu akce.

Stanoviště č.1
A tady naše dobrodružství začíná.
Červená tečka je pro Tebe
ta nejdůležitější!!
Hodně štěstí v hledání.

