Milé týmy,
nyní čtete poslední pokyny před konáním šestého ročníku hry iNula. Hra začne v pátek 14. září v 18:00
v Brně nedaleko vámi jistě velmi oblíbeného stanoviště, kde loni neuspěl ani jeden tým (u bývalého
farského gymnázia) – na ulici Kohoutova před kolejemi Mendelovy univerzity: 49°12'59.7"N,
16°37'51.4"E. Pro mimobrněnské přidáváme informaci, že nejlépe se tam dostanete z Moravského náměstí
šalinou linky 5, konečná Štefánikova čtvrť. Přijďte prosím alespoň o 30 minut dřív – stačí jeden člověk z
týmu, ale když u toho budete všichni, budete mít výhodu – abychom stihli vyřídit registraci a dát vám
poslední informace a rady. V 18:00 je plánováno odstartování hry.
Během hry budete potřebovat přehrávač CD. Pokud již takovou zastaralou věc nevlastníte, alternativní
(ale jinak identické) zadání bude možno získat u organizátorů ve formátu MP3. Počítejte však, že vás to
může chvíli zdržet, bude-li to chtít nahrát více týmů současně.
Cíl bude na místě, nedaleko zastávky MHD (v zóně 100 nebo 101), bude to klasicky pod otevřeným
nebem. V plánu je občerstvení a gril v cíli a určitě budeme rádi, pokud dorazíte, i když hru úspěšně
nedokončíte. Aspoň zjistíme vaše zážitky, můžete nám vynadat za dlouhou, nezajímavou, náročnou nebo
známou trasu, těžké, lehké, divné a nezajímavé šifry,... :-), nebo vůbec se vyjádřit. Zjistíte autorské
řešení šifer a můžete se pobavit se svými kolegy z jiných týmů.
Ještě jednou prosíme, abyste se během hry chovali slušně, moc na sebe neupozorňovali a nedělali v
noci hluk, ať na vás někdo nevolá policii, jak už se nám stalo. V MHD nejezděte bez jízdenky, a pokud tak
přesto pojedete, nevymlouvejte se na hru :-) Pokud nemáte "šalinkartu", můžete využít celodenní
jízdenku za 80 Kč, která od půlnoci platí pro 2 osoby. Můžete ji využít k dopravě na start, z cíle a během
hry. Zda se vám vyplatí, to záleží na štěstí a lenosti vašeho týmu.
Během hry se řiďte pokyny organizátorů i pokyny, které uvidíte napsané a na nichž bude logo hry.
Těšíme se na vás,
iNula tým

