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INFO HRY 
 

SOUTĚŽNÍ PLNĚNÍ 
Pakliže se chceš zúčastnit slosování o ceny: I. Freestyle koloběžku, II. Florbalová hokejka, III. 

Balíček z Fanshopu v hodnotě 500,- Kč, je nutné absolvovat v rámci průběhu května, dle vlastního 
uvážení, všechny čtyři cesty a navštívit stanovené body s otázkami. Je nutné splnit všechny úkoly, 
abyste získali indicie a následně čísla k PIN kód zámku na truhle, a tím mít možnost přímo získat 
cukrovinky a drobné dárky, a zároveň mít i možnost se registrovat do slosování o hlavní ceny. Pořadí 
kontrol je libovolné a klidně si sám nebo s rodiči rozděl celou hru na několik výletů. Splnit úkoly 
můžeš i ve více dnech, není nutné vše absolvovat naráz, ani v rámci cesty. Použít můžeš buď kolo, 
koloběžku nebo svoje nohy. 
  

NESOUTĚŽNÍ PLNĚNÍ 
Pakliže si chceš hru „Horníkova cesta za Zlatou Florbalkou“ projít/projet jen tak, můžeš pro 

transport použít cokoliv. Vlastní nohy však doporučujeme, jelikož trasy mezi stanovišti jsou opravdu 
pěkné a pro vás vhodné. Splnit úkoly můžeš i ve více dnech, není nutné vše absolvovat naráz ani, 
v rámci cesty. Klidně si sám nebo s rodiči rozděl celou hru na několik výletů. 
 

MAPA HRY 
https://mapy.cz/s/jozajakaga 
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ODMĚNA 

Každý účastník má nárok na odměnu z pokladu (1 x cukrovinka a 1 x hodnotná), který najde 
pomocí indicií, map a následného PIN kódu (speciální kód pro otevření zámku pokladu). Odměnu si 
můžeš vyzvednout přímo ve schované truhle v DDM Paraplíčko Jirkov v době Po-Pá od 08-16 hodin 
(Pokyny k nalezení pokladu) nebo Ti ji předáme po skončení vládních opatření. Pakliže si pro 
odměnu půjdeš do truhly, poprosíme Tě, aby sis vzal pouze jeden kus cukrovinek a jeden kus 
hodnotného dárku, a abys ji poté zase zamkl. Nekaž prosím radost ze hry dalším účastníkům 
prozrazováním kódu dopředu a nezamčením truhly. 
  
CHYBĚJÍCÍ ÚKOL 

Může se stát, že přírodní podmínky či vandal zničí pokyny k dílčím úkolům, které máš splnit. 
Pakliže nebude cedule s úkolem na místě, vyfoť se u nějakého význačného bodu a zavolej o pomoc 
rovnou na číslo + 420 703 467 000, abychom sjednali nápravu a poslali posléze pokyny ke splnění 
úkolu a získání mapy a indicií k pokladu. 
  
BEZPEČNOST 

Každý startuje na vlastní nebezpečí. Při manipulaci s truhlou doporučujeme vzhledem 
k současné situaci použít na místě desinfekci. Každý účastník hry: „Horníkova cesta za Zlatou 
Florbalkou“ se při hře zavazuje, že bude respektovat všechna aktuální vládní nařízení. Zároveň bude 
dbát nejenom na  bezpečnost svou, ale i všech účastníků, které případně potká. 
 
BUDEME RÁDI ZA FOTKY ČI VIDEA Z PLNĚNÍ VÝZVY, KTERÉ SAMOZŘEJMĚ RÁDI PO TVÉM 
SOUHLASU ZVEŘEJNÍME. ZASÍLAT JE MŮŽEŠ NA KLUB@FLORBALMINERS.CZ PŘEJEME 
HEZKOU ZÁBAVU 
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