Poučení o základních pravidlech chování na B5A 2019
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Slovo organizátora je svaté a jeho oči vidí i za roh.
Všichni účastníci jsou povinni přečíst si pravidla, pochopit je a řídit se jimi.
Bojovat je nutno s ohledem na bezpečnost svou i všech ostatních.
K boji je možné používat jen organizátory schválené zbraně. Se zbraněmi neschválenými, dodatečně upravovanými či
poškozenými je bojovat zakázané.
V lese a jeho blízkosti je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, tedy platí i ZÁKAZ KOUŘENÍ!
V lese je zakázáno stanovat, spát pod širákem, bivakovat apod. Není zde možné ani skladovat bagáž.
V tábořišti je povoleno rozdělávat oheň jen v organizátory připravených ohništích. Další ohniště je možno zakládat jen se
souhlasem organizátorů a vždy min. 50 m od hranice lesa.
Od 01:00 ráno do konce hry téhož dne platí přísná PROHIBICE. Hry se nesmí účastnit nikdo pod vlivem omamných či
psychotropních látek.
Od 1:00 z pátku na sobotu a od 1:00 ze soboty na neděli až do budíčku platí noční klid - zákaz zpěvu, hudební produkce,
řevu atd.
Je zakázáno poškozovat lesní porost.
Hry se smí zúčastnit pouze zaregistrovaní účastníci.

Během hry platí pro všechny kostýmová povinnost. Před odjezdem z tábořiště po sobě nezapomeňte uklidit a zahladit ohniště.
Hrajte fér, nekazte hru sobě ani ostatním. Konflikty řešte s nadřízenými (generály, králi, organizátory), vyhnete se hádce.
Povinná výbava:
občanský průkaz
kartička zdravotní pojišťovny
kostým a zbraně
hráči mladší 18 let od zákonných zástupců podepsaný formulář „Závazné prohlášení“ (prohlaseni.pdf) je k dispozici na
http://www.b5a.cz/dokumenty/prihlasovani/prohlaseni_2019.pdf
Hráči porušující Pravidla chování a nerespektující pokyny organizátorů budou vyloučeni z akce bez nároku na vrácení registračního
poplatku.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(-a) poučen(-a) o pravidlech chování a hry na B5A 2019, že jsem si přečetl(-a) všechna
pravidla, porozuměl(-a) jim a zavazuji se k jejich dodržování. Potvrzuji, že jsem si vědom/a, že během akce budou pořizovány
audiovizuální záznamy a souhlasím s jejich využitím k propagaci Bitvy pěti armád nebo pro jiné účely autorů záznamů. Svým
podpisem dále stvrzuji, že údaje mnou níže uvedené, jsou pravdivé. Prohlašuji, že jsem si vědom/a rizik spojených s účastí na
Bitvě pěti armád a že se akce účastním na vlastní nebezpečí.

Archy k podpisu budou připraveny u registrace
(šetříme lesy😊)

