Město Mníšek pod Brdy

Hry bez hranic Mníšek 2015

sobota 13. června 2015

INFORMACE - DISPOZICE
Vážené týmy, kapitáni, starostky a starostové,
posíláme několik informací, které jsme pro větší přehlednost rozdělili do několika kapitol. Pokud by nebylo
cokoliv jasné, prosím, kontaktujte nás.
Datum a místo konání
 sobota 13. června 2015
 louka v předzámčí (mezi zahradní zámeckou zdí a pekárnou paní Jarolímkové)
Kdo přijede a co bude mít s sebou
 tým o počtu 8 + 2, tzn. 4 muži + 4 ženy + 1 muž náhradník + 1 žena náhradnice
 stánek o rozměru 3 x 3 metry, který bude sloužit jako zázemí pro tým obce a současně jako reprezentační
stánek obce
 stoly a židličky, případně další vybavení vlastní
 nebudeme moci připojit elektrický proud (kapacitní důvody)
 pokud máte, tak vlajku obce (nezávislý tým si může vymyslet nezávislý prapor )
 kdo bude chtít svůj obecní reprezentační stánek odvézt, bude to možné jen v době po vyhodnocení (cca
18.30) do 19.30 hodin
Disciplíny a divadlo
 v duchu zavedené tradice se bude soutěžit ve čtyřech měřených nebo bodovaných disciplínách
 jednotlivé disciplíny jsme se snažili připravit tak, aby byly nápadité, zajímavé, ale také aby byly pro
všechny – nepůjde tedy vyloženě o silácké nebo extrémně náročné aktivity
 pořadí, v jakém se budete střídat, se bude losovat po slavnostním zahájení
 pátá, tzv. volná disciplína, má letos zadání – divadlo
 téma pohádka, pohádkové bytosti, pověsti a báje, ale vždy spojeno s historií nebo znakem obce, apod.
časový rozsah cca 5 minut. Věříme, že s tím nikdo nebude mít problém, neboť každá obec jistě má svou
legendu
Časy, organizace příjezdu a registrace
 příjezdy týmů očekáváme mezi 9.00 a 10.00 hodinou, ne později
 po příjezdu do prostoru předzámčí se vás ujmou pořadatelé. Ti vám pomohou ukázat, kde auto vyložit a
pak zaparkovat
 vedoucí týmu nebo kapitán se dostaví do REGISTRAČNÍHO STANU, aby mohl zaregistrovat celý svůj tým
 prezence týmů musí být do 10:30 nejpozději
 ve stanu se vás ujmou pořadatelé a hostesky. U REGISTRACE obdržíte: identifikační náramky, které musí
mít každý ze soutěžících, vč. náhradníků, po celou dobu soutěže na ruce. Dále obdržíte svačinový balíček

a nápoje. Každý kapitán dostane ŽOLÍKA týmu (níže v pravidlech vysvětlení) a přehled, základní popis
disciplín
 v 11.00 budou Hry zahájeny slavnostním defilé všech týmů a slavnostním aktem
Harmonogram, časový sled (orientační)
 9.00 – 10.00 hodin
příjezd týmů a stavění prezentačních stanů obcí
 do 10.30 hodin
registrace týmů v REGISTRAČNÍM STANU
 11.00 hodin
slavnostní zahájení Her bez hranic Mníšek 2015
 11.15 hodin
losování
 11.20 hodin
začátek soutěží, systém v blocích: 3x divadlo + disciplína (4x po 3
týmech) a to celé ve 4 blocích
 18.00 hodin
slavnostní vyhodnocení soutěží a předání cen
 20.00 hodin
taneční zábava s živou hudbou + několik zaručených překvapení
 02.00 hodin
ukončení
Co je zajištěno
 stálý zdravotnický dozor Českého červeného kříže
 cisterny s pitnou vodou
 mobilní toalety DIXI
 požární dozor, pořadatelská služba, bezpečnostní služba
 tým o počtu 8 + 2, tzn. 4 muži + 4 ženy + 1 muž náhradník + 1 žena náhradnice
 balonové večerní osvětlení travnaté plochy
 všichni si mohou po celou dobu zakoupit nápoje a občerstvení ve stáncích, které budou mít otevřeno až
do konce taneční zábavy
Parkování
 parkování je možné přímo na parkovišti před zámkem (zdarma)
 další parkoviště náměstí F. X. Svobody (do 18.00 platba 5 Kč/h)
 záchytné parkoviště před Penny Market (zdarma)
 oblouk, „mníšecká podkova“, cesta podél depa Uher autobusy ke Kovohutím (zdarma), vhodné pro
autobusy
 prosíme, abyste přijeli v hojném počtu, ale v co nejméně vozidlech
 využít je možné též linkové dopravy PID
Prosba pro všechny
 poštou posíláme barevné plakáty k vylepení, prosíme o jejich šíření
 plakát posíláme i elektronicky, vložte jej na vaše webové stránky, facebookové profily
 prosím o hlasování o podporu v projektu Pomáháme s Providentem (rodina). Pokud budeme mít hodně
hlasů, můžeme dostat finanční podporu – což by nám pomohlo
 pozvěte všechny své občany, rodiny, kamarády, známé a přátele
 pokud by se Vám ozval někdo, kdo by rád akci podpořil, předejte mu kontakt na nás, budeme moc rádi

Kontakty:

Miloš Navrátil
Tereza Středová
Věra Landová

739 429 712
732 931 219
737 505 349

milos.navratil@mnisek.cz
tereza.stredova@mnisek.cz
vera.landova@mnisek.cz

Vše můžete sledovat:
 na internetových stránkách mikroregionu www.mnisecko.cz a zcela aktuálně pak na facebookovém
profilu her: Hry bez hranic Mníšek 2015.

DĚKUJEME, TĚŠÍME SE
 Není důležité vyhrát, ale přežít účast!

