
* Zúčastnit se může každý

* Všechny informace nalezneš na www.skautstezery.cz/koronachallenge a na FB Skautské středisko Střela Stěžery

* Každý týden v neděli přibydou nové úkoly a výzvy na daný týden. Můžeš splnit, které chceš, ale pouze v daný den

    → středeční výzva musí být splněna ve středu

* Splnění výzev a úkolů zapisuj kliknutím do tabulky, kterou najdeš na www.skautstezery.cz/koronachallenge, tím se ti body zapíší

   pod daný výzvový týden. 

NEPODVÁDĚJ, JEDNEJ ČESTNĚ, AŤ SE MŮŽEŠ SÁM SOBĚ PODÍVAT DO OČÍ, I KDYBYS NEMĚL VYHRÁT!!!

UŽIJ SI VÝZVY A MYSLI NA ZDRAVÍ A BEZPEČÍ NEJENOM PRO SEBE, ALE I TVÉ OKOLÍ.

* Každý úkol můžeš splnit pouze jednou. Resp. splň ho klidně vícekrát, ale body se ti budou počítat pouze jednou.

* Buďte poctiví, neklikejte v tabulce s body na nikoho jiného!

* Bodovací tabulka za daný týden se bude uzavírat o půlnoci z pondělí na úterý (pak již body z minulého týdne nepůjdou zapsat)

* Body můžeš zapisovat kdykoliv během týdne, avšak až po splnění úkolu, či výzvy. (např. v neděli zapsat úkoly za celý týden)

* Spoléháme na vaší čestnost. Kdo bude podvádět, fikslovat, švindlovat, či klamat, tomu znemožníme přístup k této hře.

* VÝHRY jsou 3 druhy: (odměny budou předány po znovuotevření kluboven)

1) TÝDENNÍ - za každý týden odměníme malou sladkostí tři s nejvyšším počtem bodů za uplynulý týden.

2) CELOKORONOVÁ - prvních 10 s nejvyšším počtem CELKOVÝCH bodů, vyhrají krásný skautský plecháček.

* Hrajeme i pokud bychom znovu mohli obnovit fyzickou činnost. 

    např. v týdnu 8.-14.2.2021 to bude 15.2. v 23:59 hod

* Úkoly, které nám máš ukázat nebo se s nimi chceš sám/a pochlubit vkládej na FB Skautské středisko Střela Stěžery do KOMENTÁŘE

* Pokud jde o úkol, kdy musíš opustit domov, poraď se o tom vždy nejprve se svými rodiči.

3) NÁŠIVKA NA KROJ - každý, kdo nasbírá nad 130 bodů (maximum je 200) získá nášivku KORONACHALLENGE na kroj

* Hra se hraje od pondělí 8.2.2021 do neděle 18.4.2021. To znamená 10 týdnů super výzev a úkolů.

KORONACHALLENGE - PRAVIDLA


