E.ON ČR Junior Cup 2009 - finále
Moje hrací karta
Jak se mohu zúčastnit?
Velké sportovní hry se může zúčastnit každý návštěvník E.ON ČR Junior Cupu
2009, který bude mít s sebou tuto hrací kartu a vyplní své jméno, adresu a věk.
Pravidla hry
S hrací kartou následně absolvuj všechny disciplíny uvedené v tabulce. U každé ze soutěžních disciplín je přesně definován minimální počet bodů, kterých
je zapotřebí dosáhnout na to, aby se ti započetl platný pokus. V případě platného pokusu ti bude do příslušné kolonky zaznamenán a potvrzen dosažený
výsledek. U každé disciplíny máš dva pokusy. Do konečného součtu bodů ti
však bude započítán lepší výsledek. Přesné pokyny najdeš u každého stanoviště a veškeré tvé dotazy ti zodpoví obsluha stanovišť a atrakcí.
Pozor! Čtyřkolky a segway jsou z bezpečnostních důvodů omezeny věkovou
hranicí, proto se zde nezapočítávají body. Pokud však splňuješ věkovou hranici
a jsi zdráv, je absolvování těchto atrakcí povinné. Svou hrací kartu po absolvování a potvrzení všech disciplín odevzdej u výsledkového centra do 16:00
hod. Zde ti obsluha zkontroluje tvou hrací kartu a sečte konečný počet bodů.
Takto zkontrolované a vyplněné karty budou zařazeny do slosování o hodnotné ceny. Dbej na to, aby tvá hrací karta byla řádně vyplněna a potvrzena ze
všech stanovišť, jinak je neplatná. Je povinné vyplnit odpověď na kontrolní
otázku. Do slosování budou zařazeny pouze karty se správně zodpovězenou
kontrolní otázkou.
O co hraju?
9 vylosovaných výherců získá ceny od energetické společnosti E.ON včetně nejhodnotnější - horského kola MERIDA. Absolutním vítězem Velké sportovní hry se
stane účastník s nejvyšším počtem dosažených bodů. Pro něj nachystala energetická společnost E.ON hodnotnou cenu. V případě, že bude více soutěžících se
stejným počtem nejvýše dosažených bodů, rozhodne losování. Nárok na výhru
má pouze soutěžící osobně přítomný při slavnostním losování cen.
Organizátor si vyhrazuje právo změny průběhu a pravidel soutěže.

stanoviště

pokus 1 pokus 2

žonglování s míčem
střelba na branku
slalom s míčem
rychlost kopu
basketbalový koš
turbína
rozbíjení atomu
domeček
čtyřkolka

pouze pro starší 6 let

segway

pouze pro starší 8 let

součet bodů
Kontrolní otázka:
Kolikátý ročník E.ON ČR Junior Cupu se letos hraje?
Jméno:
Adresa:

Věk:

