Kulturní komise obce Býšť pořádá

od soboty 29. 5. 2021 do neděle 13. 6. 2021
zábavně poznávací hru pro celou rodinu:

Napříč katastry naší obce navštívíte celkem 18 míst. Každé toto místo má svou GPS pozici, na které dle
pokynů hledejte ukrytou krabičku označenou názvem této hry. Krabička obsahuje zajímavé povídání
k tomuto místu, Obrázkovou křížovku pro děti a indicii v podobě části mapy.
Až navštívíte všech 18 míst:
•
•
•
•

budou mít děti v křížovce vyluštěné místo, kde hledat poklad,
z indicie budete mít složenou mapu katastru naší obce,
zbývá už jen vyluštit šifru, která vás nasměruje ve správný čas k Býšťskému pokladu.
Nápověda pro ty, co si nebudou se zakódovaným heslem vědět rady, bude na webu a FB obce odtajněna
dne 13. 6. 2021.

Místa můžete navštívit pěšky či na kole, kdykoli v období 16 dní. Většina je dostupná i s kočárkem.
Bližší informace naleznete v pokynech, v mapě ke hře - vše bude zveřejněno na webu obce v pátek
28. 5. 2021.
Nezapomeňte si vytisknout:
•
•
•

hrací kartu (Křížovka pro děti),
pokyny ke hře (Dozvíte se souřadnice jednotlivých míst a pokyny kudy se k nim dostanete, zda je cesta
schůdná i pro kočárky apod.)
mapu (uvidíte v ní GPS pozice jednotlivých míst). Pokud jste zdatní stáhněte si aplikaci mapy.cz a mapu
můžete používat ve svém chytrém telefonu, zároveň si zde můžete naplánovat trasu.
Všem hledačům přejeme hodně štěstí a spoustu zábavy!!! Tak hurá za pokladem!!!
Podělte se s námi o Vaše zážitky a pošlete nám fotografie
na email: hazitkova@seznam.cz, my jej zveřejníme na
webu obce. Pokud objevíte na trase nějaké defekty
(chybějící schránka, indicie apod), informujte nás
prosím, na tel.: 776 68 59 05. Děkujeme.

Akce je na vlastní NEBEZPEČÍ! Obec Býšť se zříká odpovědnosti
za případné pokuty za porušení vládních protiepidemických
opatření platných v době konání této hry.

