
informace 

pro pořadatele

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vás informovat o organizaci 10. ročníku DPV. Děkujeme, že do toho znovu a 

znovu jdete s námi!

s sebou:

- dostatečně teplé oblečení, dostatečně teplou obuv,

- svačinu,

- hrnek (v případě průvodců nerozbitný) – na každém stanovišti bude možnost si dát horký čaj –

pouze pro pořadatele,

- a samozřejmě velmi dobrou náladu. :)

harmonogram akce
715 – příchod stanovišť FYZ, BOT, BEZO

745 – příchod všech dalších organizátorů

830-1030 vypouštění soutěžních družstev 

830-1330 provoz stanovišť

1345 ukončení 10. ročníku DPV

hygienická pravidla
- Na každém stanovišti bude umístěn ke kůži šetrný dezinfekční prostředek na ruce, prosíme,

využívejte je.

- Není nutné mít nasazenou ochranu úst a nosu.

pravidla soutěže
Průvodce zodpovídá  za  co  nejhladší  průběh  soutěže.  Soutěž  je  velmi  přesně  naplánovaná,

dbejte  proto,  prosíme,  pokynů  pořadatelů.  Pouze  průvodce  nebo  tazatel  může  soutěžní

družstvo na základě porušení pravidel diskvalifikovat.



Od  každého  stanoviště  vám  budou  zadány  3  otázky  s rozdílnou  obtížností

a různým bodovým ohodnocením. Odpovědi vyplníte do řešitelského archu, který dostanete na

úvodním stanovišti. 

Body za správně zodpovězené otázky se získávají následovným způsobem:

      číslo otázky     maximální počet získatelných bodů
1                                            1

2                                            2

3                                            3

Považujeme za důležité zejména 3 situace, ve kterých se na soutěži můžete ocitnout:
 

Při přesunech:

- neběhejte, nevstupujte za zábrany u jednotlivých expozic.

- následujte průvodce a dbejte jeho pokynů.

- můžete používat mobily, Wi-Fi je v každém pavilonu v zoo #DPV10 #BourliveObjevy #zoobrno

#denprirved :) Používání elektroniky v areálu zoo je na vlastní zodpovědnost.
 

Na stanovištích:

-  platí  přísný  zákaz  používání  (tedy  i  držení)  mobilních  telefonů,  tabletů  a  další

elektroniky.  Průvodce vás vždy před stanovištěm upozorní.  Pozor!  Jeho neuposlechnutí

může vést k diskvalifikaci!

- dávejte pozor! Naprostá většina otázek je ve výkladu jednotlivých stanovišť objasněna!

- sledujte přírodniny, příroda nás denně obklopuje. A my se na ně rádi ptáme. :)
 

Při odpovídání:
- dbejte pokynů průvodců a tazatelů!

- neopisujte!

- neraďte se ani nijak jinak nekomunikujte s paní učitelkou/panem učitelem!

- jakýmkoliv způsobem nepoužívejte mobilní telefony a další elektroniku!


