Vybavení a pokyny pro Soumrak 2017
•

K povinnému vybavení každého jednotlivého hráče patří kostým v barvách
svého národa či klanu, zavírací špendlík (2x) a kartička pojištěnce, znalost
pravidel a bojové naladění. Důležitá je samozřejmě i zbraň (či zbraně).

•

Hráčům mladším 18 let silně doporučujeme kožené rukavice a batvat (na ochranu
hlavy). Rukavice seženete v každém obchodě s kutilskými potřebami. Návod na
batvat je na internetu.

•

Berte si prosím minimum zbytečných a cenných věcí. Tábořiště bude v průběhu hry
hlídáno, ale vzhledem k počtu účastníků a k tomu, že dozor bude mít stěží přehled o
tom, kde kdo má stan, nemůžeme plně zaručit bezpečnost Vašich věcí!

•

Všichni účastníci se stravují z vlastních zdrojů. Je tedy třeba vzít si nějaké to jídlo
a pití (na místě bude k dispozici čajovna a samozřejmě zásoba pitné vody), přičemž
je nezapomeňte, že celý den strávíme mimo tábořiště (tatranka v kapse je
nad všechny lektvary). Všichni účastníci bydlí ve vlastních stanech!

•

Velitelé skupin na akci přivezou aktuální seznam členů skupiny (formulář je/bude
k dispozici na stránkách), jednotlivci mladší 18ti let potom vyplněné a podepsané
prohlášení rodičů. Jednotlivcům (mladším 18ti let) bez vyplněného prohlášení
nebude povoleno zúčastnit se bitvy!

•

Všechny zbraně, které budou používány v průběhu bitvy „Soumrak 2017“ musí projít
schválením a být označen oficiální nálepkou. Pokud narazíme v průběhu bitvy na
neschválenou zbraň, mohou být ona i její držitel vyloučeni.

•

Kostým musí barvou vyjadřovat příslušnost k frakci (přičemž základní barva pro
Alianci je bílá a pro Hordu černá) a nejlépe i ke konkrétnímu národu či klanu. Kdo
bude málo rozpoznatelný, dostane stužku v barvě klanu, kterou bude muset nosit
viditelně umístěnou na kostýmu.

•

Nepřítomnost kostýmu (a hlavně zřejmá absence snahy si nějaký pořídit) vyústí
v penalizaci (daný hráč bude muset zůstat po celou dobu hry slouhou na první úrovní,
bez možnosti změnit povolání). Penalizovaní hráči budou viditelně označeni růžovou
páskou. Kvalitní kostýmy budou odměněny.

•

Na tábořišti budou k dispozici suché záchody (latríny), pitná voda a vyznačená
ohniště (oheň nesmí být rozděláván nikde jinde). Bude zde i volně přístupná čajovna
„U neprovdané nevěstky“ s lidovými cenami. Na tábořišti i ve městech (v průběhu hry)
budou k dispozici pytle na odpadky (buďte ohleduplní a využívejte jejich služeb – les
není smetiště!). Vodou prosím šetřete.

•

Před odjezdem, prosíme, ukliďte místo vašeho táboření (což by mělo být
samozřejmostí). Usnadníte tak nemálo práci organizátorů.

•

Na akci (tj. i během hry, přes noc i přes den na tábořišti či v herním poli) je pro
všechny účastníky přísně zakázáno pití alkoholu a požívání všemožných
omamných látek všemi možnými způsoby. Postavy pod vlivem takovýchto látek se
nemohou zúčastnit hry a budou vyloučeny z akce.

