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Pravidla akce Tma v Permoniu  27. 7. 2019 

 
1. Registrace jednotlivých týmů probíhá do pátku 26.7.2018 do 24 hod. a to přes formulář na stránkách 
http://www.permonium.cz/akce/tma-v-permoniu/, nebo to telefonicky 724 380 529 (v době 8 – 16 hod.). 
Počet soutěžících týmů je limitován.  

 
2. Start akce Tma v Permoniu je po setmění, tj. cca mezi 21:30 – 22:00 hod., doba trvání akce – do ukončení 
hry posledního týmu, nebo do 01:30 hod. Areál bude otevřen od 20:30 hod. 

 
4. Hra probíhá optimálně ve 4-členných týmech, ale tým mohou tvořit 2-4  členové. Minimálně 1 člen týmu 
musí být starší 18-ti let. 

 
5. Vítězí tým, který potřeboval pro zvládnutí přidělené trasy nejméně času, nasbíral potřebný počet bodů a 
nejlépe zvládnul doplňkovou hru. Měřen a počítán je vždy čistý čas potřebný pro hru bez ohledu na 
startovní pozici. Lanové aktivity nejsou součástí měření času, zde je potřeba dbát především na bezpečnost! 
Startovní pozici určuje termín příchozí objednávky, pořadí jednotlivých týmů bude k dispozici na pokladně a 
v těžní věži. 

 
6. Součástí hry je i úkol na lanových aktivitách. Lanovou aktivitu absolvuje pouze 1 zástupce týmu. Školení 
lanových aktivit probíhá před začátkem hry, dostavte se tedy včas!  

 
7. Každý tým si musí přinést vlastní světlo – baterku nebo čelovku – ne otevřený oheň. Je povolena, ale 
maximálně jedna svítilna na tým. 

 
8. Všechny výherní týmy získávají odměnu podle pravidel hry Magic Permon team = 1 odměna do týmu. 

 
9. Vstupné pro soutěžící tým o počtu 2-4 osob  je za zvýhodněnou cenu 800,-Kč.  

 
10. Návštěvníci, kteří se nechtějí zapojit do hry mají vstup do celého Permonia od 20.30 hod. pouze za cenu 
vstupného na věž. Mohou si projít park, ale musí ho opustit do doby zahájení hry, tj. do cca 21:45 hod. 
 
11. Účast ve hře je na vlastní nebezpeční, nepřeceňujte své síly!  

 
12. Akce se koná se za každého počasí! 
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