
PRAVIDLA
VYŠETŘOVÁNÍ – ADVENTURE

2020

Drazí pomocní vyšetřovatelé, 
dostávají se Vám do rukou pravidla celého procesu
vyšetřování. Prosíme o jejich detailní nastudování a dodržování. 
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na členy investigativního
týmu novinářů ESPLORO.
Porušení pravidel bude znamenat ukončení vyšetřování pro
celý váš tým.
 
Děkujeme a přejeme hodně úspěchů při vyšetřování.
 

Tým ESPLORO

1.     ÚVODNÍ INFORMACE

SESTAVA TÝMU ESPLORO

Terka Ježková, Janča Gabrielová, Kája Vojáčková, Jirka Nevřivý, Monča Krysa Petruchová,  Monča
Hamplová, Vojta Vašica, Vojta Bistrý, Martin Malina, Anička Tomšejová, Natálie Závorková, Ester
Šáchová.

KONTAKTNÍ MAIL: esploro.sgv@gmail.com
 
WEBOVÉ STRÁNKY: http://ponto.cz/adventure/
 
YOUTUBE: https://1url.cz/MzOFq 
-> TV ESPLORO
 
DOBA VYŠETŘOVÁNÍ: 6.12.-18.12. 2020 
 
CÍL VYŠETŘOVÁNÍ: 
-  odhalit vraha,
-  zjistit místo vraždy, 
-  zjistit vražedné zbraně,
-  odhalit motiv k vraždě na základě relevantních důkazů 
 
VYHLÁŠENÍ:
- vyhlášení výsledků proběhne v neděli 20. 12. 2020



2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

- celá hra probíhá zejména online, veškerá komunikace s týmy bude probíhat přes mail společnosti
ESPLORO
- prosíme o dodržování školního řádu, žádné z výzev ani úkolů nenabádají k porušování školního
řádu!
- je zakázáno hrát hru během vyučování (i distančního), prosíme o dodržování harmonogramu hry (viz
níže)
- nepokoušejte se nijak nabourat online rozhraní hry, není dovoleno otevřít místnosti jinak než
prostřednictvím získaného kódu, který vám zašleme za splněné výzvy
- nesdělujte ostatním týmům žádné informace, které jste získaly v rámci tohoto vyšetřování

3. PLÁNEK ŠKOLY

- procházet školu můžete na plánku školy (naleznete na webu hry)
- kliknutím na místnost se dostanete na tabulku, která vyžaduje kód k otevření
- každý tým má svoji přidělenou barvu, která jej znázorňuje a ukazuje jeho pohyb po škole
- plánek je přístupný všem týmům a tímto mají tedy přehled, jak se který tým pohybuje a které         
 místnosti navštěvuje
- přízemí obsahuje 18 místností a je otevřeno od 6.12.- 12.12.2020 – přízemí bude uzavřeno 11.12. ve      20:00
- v 1. patře je 13 místností a je otevřeno 13.12. – 18.12. 2020 a bude se zavírat přesně ve 20:00

4. „POHYB PO ŠKOLE“ + HARMONOGRAM VYŠETŘOVÁNÍ

- pokud chcete vejít do nějaké místnosti, napište nám na kontaktní email název dané místnosti 
- pokud odešlete svoji žádost do 14, 16 nebo 18 hodin – následně vám do 14:30; 16:30 nebo 18:30 přijdou
instrukce, které musíte splnit, pokud chcete, aby se vám daná místnost otevřela. V jiných časech vám
výzvy k otevření zaslány nebudou.
 - pokud nám do těchto časových intervalů nezašlete email – nic se neděje, jen zůstáváte v místnosti, ve
které se aktuálně nacházíte. 
 - k tomu, abyste mohli poslat žádost o vstup do další místnosti musíte mít splněné výzvy z minulé
místnosti (nelze žádat o vstup do další místnosti, pokud jste ještě nesplnili výzvy a nevstoupili do
místnosti, o kterou jste zažádali dříve).

PŘEHLEDNÝ HARMONOGRAM
Do 14:00 – zaslání mailu s žádostí o vstup do konkrétní místnosti (případně poslání splněných výzev z
předchozího dne)
14:00 – otevření školy
Do 14:30 – zaslání informací k výzvám
14:30 – 16:00 – plnění výzev
Nejpozději do 16:00 – zaslat mail se splněnými výzvami (video, foto apod. + žádost o vstup do další
místnosti)
Do 16:30 – zaslání výzev
16:30 – 18:00 – plnění výzev
Nejpozději do 18:00 - zaslat mail se splněnými výzvami (video, foto apod. + žádost o vstup do další
místnosti)
19:55 – zaslání splněných výzev
20:00 – uzavření školy



5. OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ ŠKOLY

- každý den bude škola otevřená pro potřeby vyšetřování od 14:00 do 20:00
- v této době je možné procházet místnosti (dle harmonogramu)
- každý den se škola uzavře ve 20:00 - už není možné plnit výzvy a přesunovat se do jiných místností
- je dobré zvažovat, ve kterých místnostech budete trávit noc
- pokud se vám nepodaří splnit výzvy, o které jste si zažádali a škola se zavře (20:00), zůstáváte přes
noc v místnosti, kde jste. Splněné výzvy můžete zaslat na náš kontaktní mail další den do 14 hodin.
- každý večer po 20:00 vám přijde krátký mail od naší společnosti ESPLORO

6. VÝZVY

- ke vstupu do místnosti je nutné splnit výzvy.
- výzvy získáte po zaslání mailu s žádostí o vstup do místnosti (dle harmonogramu 14:00, 16:00,
18:00)
- po splnění všech výzev a zaslání důkazů o jejich splnění zpět na náš mail, obdržíte kód ke vstupu do
místnosti.
- pokud se rozhodnete některou z výzev neplnit, oznamte tuto skutečnost na kontaktní mail. Ztratíte
    však možnost danou místnost znovu navštívit, už se do ní tedy během hry nijak nedostanete.
- plnění výzev je opravdu na svědomí každého z vás, proto vás tedy důrazně žádáme, abyste 
   záměrně nepodváděli a výzvy plnily opravdu tak, jak jsou zadány.

7. INDICIE

- v místnostech naleznete vždy indicie, které vedou k pokroku ve vyšetřování.
- s nikým získané indicie nesdílejte!
- je možné, že v některých místnostech se bude počet důkazů snižovat, a to v závislosti na tom, 
   kolik  je před vámi navštívilo týmů.

8. ZÁVĚR HRY

- ukončení hry pro váš tým je v momentě, kdy zašlete video na kontaktní mail, kde vysvětlíte, koho
jste obvinili, jaký měl motiv, kde vražda proběhla a čím byl zločin spáchán.
- navštěvování místností bude ukončeno v pátek 18.12. 2020.
- v sobotu 19.12. do 12 hodin bude poslední možnost zaslat video s obviněním.
- Od středy 16.12. 2020 je možné vznést obvinění. Pokud si budete jisti, můžete zaslat
    usvědčující video. Hra pro Vás ale v tento okamžik končí, tím pádem už nemůžete dál 
    navštěvovat místnosti.



9. VYHODNOCENÍ HRY

- vyhrají všechny týmy, které zjistí vraha, vražedný nástroj, místnost, kde se vražda stala.

ZÁVĚR

Děkujeme, že jste se k nám připojili a přispějete tak k objasnění tohoto zločinu.
V případě jakéhokoliv dotazu se neváhejte na nás obrátit.

UPOZORNĚNÍ
Příběhy, motivy a informace v této hře jsou fikcí a neodpovídají realitě.


