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Soumrak 2017 
Pokyny pro přihlašování a platbu 

 

1. Kdo se může přihlásit? 
 
Akce je zaměřena na věkovou skupinu od dvanácti do sedmnácti let, což ovšem neznamená, 
že se starší hráči nemůžou zúčastnit. Hráči se můžou přihlašovat buďto jako skupiny (družiny, 
oddíly atp.) s dospělým vedoucím (17+) v čele (na jednoho vedoucího připadne šest řadových 
hráčů), nebo jako jednotlivci od patnácti let (bude od nich vyžadováno dobrozdání od rodičů, 
jež je k dispozici na stránkách Soumraku). Výjimečně můžeme přihlásit i účastníky od 11ti let. 
 

2. Jak se přihlásit? 
 
Krok 1. Na stránkách Soumraku (www.soumraky.cz) zalistujte do sekce „Registrace“ a 
přihlaste zde svou skupinu nebo sami sebe. Chcete-li přihlašovat skupinu, musí vám být 
alespoň sedmnáct let (zadává se datum narození), jednotlivci se potom mohou hlásit už od 
patnácti let. Skupiny hráčů starších 17i let se přihlašují jako jednotlivci.  
 
Krok 2. Vyplňte všechny vyžadované položky. Jméno skupiny (přihlašujete-li skupinu, může to 
být například název oddílu, či jméno družiny atd.) nebo svou přezdívku (přihlašování 
jednotlivců). Jméno vedoucího (skupina), nebo jméno dobrodruha (jednotlivec), přičemž je 
myšleno celé vlastní jméno a příjmení (nikoliv přezdívka). Datum narození, pro kontrolu 
věkové hranice. E-mail (musí být funkční, budou Vám na něj zaslány informace) atd. 
Nezapomeňte také zadat, jakou zbraň si s sebou povezete (pokud berete například meč i luk, 
vyberte v nabídce luk), tyto informace pak můžete sledovat ve „statistikách hráčů“.  
 
Krok 3. Vyberte si národ (a sním související barvy), za nějž chcete bojovat. Více o národech a 
klanech se dozvíte na stránkách. Vybrat si můžete jednu ze dvou stran – Alianci, nebo Hordu, 
a u každé ze stran jeden ze tří národů (respektive klanů). Vybírejte s rozmyslem (i dle 
početního stavu – ten vidíte na stránkách ve „statistikách hráčů“). 
 
Krok 4. Odešlete zvolené údaje. Na zadaný e-mail vám přijde potvrzení o registraci spolu 
s dokumenty, které je potřeba vytisknout o donést na akci. E-mail vám nejspíš nepřijde ihned, 
protože všechny údaje pečlivě kontrolujeme. Buďte tedy trpěliví. 
  
Krok 5. Pokud jste velitel skupiny, můžete přidávat do své skupiny členy. Každá skupina může 
mít max. 6 členů (je možné udělit výjimku po konzultaci s organizátory) do sedmnácti let, plus 
velitele. Jeden velitel může být vedoucí jen jedné skupinky. Novou skupinu (jede-li vás 
například celý oddíl) můžete přihlásit jen za nového velitele. U každého člena skupiny je 
potřeba zadat vlastní jméno a příjmení, datum narození, zadat a s jakou zbraní plánuje přijet. 
 
Krok 6. Jste zaregistrovaní. Teď jen zaplatit dle následujících pokynů a už Vám nic nebrání 
v účasti. Při příjezdu na akci nezapomeňte odevzdat „Prohlášení rodičů“ (jednotlivci), či 
„Přihlašovací listinu skupiny“ (velitelé skupiny). Oba dokumenty jsou  k dispozici na 
stránkách. 
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3. Jak probíhá placení? 
 
Účastnický poplatek je dvojí. Poplatek pro řádně přihlášené účastníky platící před akcí a 
poplatek pro účastníky (přihlášené, či nepřihlášené) platící přímo na akci. 
 
Řádně přihlášení účastníci zaplatí před akcí (do 10.května 2017) 60 Kč na osobu. Při platbě 
až na místě účastníci (přihlášení či nepřihlášení) platí 100 Kč. 
 
Poplatek (za sebe či celou skupinu) je možno zaplatit po domluvě přímo organizátorům 
(dostanete prozatímní doklad, pokud budete chtít – oficiální příjmové doklady budou 
vydávány přímo na akci), nebo využít služeb bankovního účtu. Číslo účtu pro zaplacení 
účastnického poplatku je 2800585456/2010, variabilní symbol Soumraku je 13. A do popisu 
pro příjemce napište Soumrak, Vaše jméno a přezdívku (Platíte-li za celou skupinu, uveďte jen 
jméno a přezdívku velitele skupiny a do závorky počet členů, za které platíte). Platbu byste 
měli na účet odeslat nejpozději 10.května 2017! Pokud se rozhodnete platit přes účet, 
kontaktujte prosím organizátory na soumrak@email.cz mailem o odeslané platbě. Do 
předmětu prosím zadejte: „Platba“. 
  

4. Jaké jsou další důležité pokyny? 
 
Uzavření registrace proběhne pravděpodobně 15.května 2017. Do té doby bude možné 
přihlašovat skupiny, přihlašovat a odhlašovat jednotlivce, platit účastnické poplatky a 
podobně. Po uzavření přihlášek není možné už cokoliv měnit (možná je výměna jeden za 
jednoho, nebo odhlašování po domluvě s organizátory) a na místě bude po Vás vymáhán 
bandou chamtivých a po zuby ozbrojených trpaslíků poplatek či doplatek za Vámi nahlášený 
počet účastníků. Organizátoři si vyhrazují možnost nepřijmout předem nepřihlášené 
jednotlivce, skupiny, nebo členy skupin, stejně jako nevrátit poplatek účastníkům, kteří se 
nedostavili bez včasné omluvy či závažného důvodu.  
 
Na akci samotnou si také nezapomeňte přinést vyplněnou „Přihlašovací listinu skupiny“ (jste-
li skupina), kde bude aktuální seznam účastníků (jména a data narození), zvlášť pokud nastaly 
nějaké změny (výměna jeden za jednoho, úbytek či nárůst počtu členů ve skupině apod.). 
Usnadníte nám tak mnohé organizátorské úkony. Jednotlivci mladší osmnácti let jsou naproti 
tomu povinni si přinést rodiči podepsané Prohlášení zákonných zástupců, bez něj se 
nemůžou hry zúčastnit.  
 

5. Jsou možné výjimky? 
 
Ano určitě. Má-li být vaše skupina například sedmičlenná (místo šestičlenné), nemáte-li 
například vhodného velitele, či chcete-li s sebou vzít účastníky od jedenácti let, je možné se 
domluvit s organizátory osobně, či po mailu a my provedeme několik málo kouzel. Zkrátka 
všechno jde. Pozor, výjimky nejsou automatické a budou se udílet na základě pečlivého 
zhodnocení stavu věci! 
 
 


