Cesta, táborenie, hygiena
a pohyb na lokácii
-

záväzné pravidlá

1. Prístup na lokáciu (Hromadná doprava/Autom)
2. Tábor: Ubytovanie a hygiena
3. Správanie sa na lokačke

1. Prístup na lokáciu
A. Hromadná doprava
Najlepšie je vo väčšine prípadov sa doviezť do Považskej Bystrice, ktorá predstavuje zásadný
prestupný uzol pre všetkých spoliehajúcich sa na prostriedky hromadnej dopravy. Z nej ide autobus
priamo do Podskalia, ca. 30 min, ale spojenie nie je časté, preto je ideálnejšie si voliť si príchod do
PB na predchádzajúci spoj s istou časovou rezervou.
Spoje TAM (streda):
PB – Podskalie 8:15-8:47 (ideálne)
PB – Podskalie 10:15-10:47 (reálne)
PB – Pružina, garáže 11:45 -12:25, Pružina -Podskalie 12:45-13:01 (komplikovanejšie)
PB – Podskalie 14:55-15:23 (neskoro, hra začala)
Spoje vyrážajú od AS v PB, ale lepšie si je pristúpiť priamo od žel. stanice (+2 min). Choďte
podchodom, alebo vyznačeným prechodom, miestny PZ to poriadne kontroluje.
Cestou zo zástavky v Podskalí sa orientovať mapou priloženou v Predhernom infe (bude sa
rozosielať tesne pred začiatkom, odporúčame vytlačiť) a bielymi fáborkami. Miestnych nechať na
pokoji, keď budete v koncoch, tak slušne sa opýtať na cestu “ku Kaplnke”.
Spoje SPÄŤ (nedeľa):
Podskalie – PB 8:02-8:37 (moc ráno)
Podskalie – Pb 12:32-13:20 (ideálne, zatvára sa lokačka)
Podskalie -PB 16:35-17:09 (dosť neskoro)

B. Autom
Ideálne po diaľnici smer Považská Bystrica, avšak odbočiť už na Sverepci. Podísť diaľnicu a
regionálnou cestou nabrať smer Dolné Lieskové – Pružina. V Dolnom Lieskovom, časť Tŕstie (ca
3km od začiatku dediny) je pri píle, označená odbočka na Podskalie 2km. Došli ste na koniec
cesty (doslovne). Cestou z Podskalia sa orientovať mapou priloženou v Predhernom infe (bude sa
rozosielať tesne pred začiatkom, odporúčame vytlačiť).
Dôležité: Cesta na herné územie je strmá a nie príliš vhodná pre autá s nízkou
nápravou.Parkovanie možné ako v dedine, tak i pri lokačke, obidve ale po dohode s
organizátoromvopred, je potrebné nahlásiť ŠPZ, typ auta a čas príchodu na lokačku. Vzhľadom k
obmedzenému počtu áut hore na pozemku budú musieť byť niektoré odparkované dole v dedine.

2. Tábor: Ubytovanie a hygiena
Ubytovanie
Ide nám o udržanie neutrálneho charakteru lokácie (žiadne novodobé stany!) a tak bude
ubytovanie poskytované organizátorom v podsadách (bez palánd) a vojenských stanoch zadarmo.
Vzhľadom k bezpečnostným pokynom z obce, je rozkladanie vlastných stanov mimo lokačku
zakázané. Kto má možnosť doviezť si historický stan, či staré tmavozelené Áčko nech nás
upovedomí vopred, vyhradíme mu miesto. Pôjde o trojmiestne a päťmiestne stany a vojenské
hangáre. Určite si nezabudnite poriadnu karimatku a spacák, v noci býva na lokačke dosť zima.
Deka sa môže zísť tiež, proti vzlínaniu a vlhkosti i pre obecný luxus je dobrá stavebná fólia, či
hrubé vrece na suť ako izolujúci podklad na zem (zohnať sa dá v stavebninách za pár centov).
Vzhľadom na obmedzený počet stanov a veľkosť lokačky budeme mať aj dvojmiestne
stany, ktorých nie je veľa. Na tie budú rezervácie a vzhľadom na to, že ide o nadštandard z rôznych
hľadísk oproti ostatným, budú spoplatnené 6 eurami za stan na akciu. Skupiny hráčov nech sa
nám tiež hlásia. Dajú sa rezervovať cez náš email (nie FBooky jednotlivých orgov) a zaplatiť na
mieste, či cez účet.

Hygiena
Na hre bude zabezpečená sprcha a latrína. Lokačka je v V. stupni CHKO preto sa osobná hygiena
bude musieť obmedziť, čo sa týka rozsahu i prípravkov na tie nepoškodzujúce prírodu. Platí:
1. Hygiena prebieha na organizátorom určenom mieste, kde bude zástena so sprchou.
Ideálne jeden sa sprchuje a druhý nosí vodu a stráži. Pravidlo je, že na konci musí ostať vždy vedro
plné. Kdo nam vleze do potoku so šampónom alebo mydlom, nech sa radšej ani nevracia, je to
dôvod na vylúčenie z akcie bez náhrady.
2. Zákaz sprchových gélov a fancy šampónov, miesto nich si zobrať klasické mydlo s čo
najmenšou prímesov voňavých látok a iných prímesí, napr. Ekomydlo.

3. Šampón do vlasov sa dá vyrobiť aj doma chvíľu dopredu a i keď nebudete voniať po
mandliach alebo aloe, prírode a ani nám to nevadí. Alternatívny šampón na pol litra vody 2 lyžice
prášku na pečenie a premyješ si s tým hlavu a potom 2 lyžice jablčného octu do tej istej nádoby a
premyť.

Prípadne kúpiť šampón Allverde v DMke.

Strava a nápoje
Na lokačke bude stravovanie prebiehať v a okolo hernej krčmy. Bude tam k dostaniu bazovica,
točená kofola, pivo a ak bude vopred od vás záujem i medovina. Čo sa týka stravy, budú sa tam
vydávať denné jedlá (raňajky, obed, večera), ideálne si doniesť vlastné hlinené/drevené/kovové
misky s lyžicami a to sa týka i historizujúcich pohárov. Počas dňa budú k dostaniu podľa vyťaženia
osádky i niečo k opekaniu (klobásy apod.) či proste chleba s masťou a cibuľou, či domácim
džemom. Všetko bude za príjemne ceny.
Lístok s cenami a menu zverejníme v predhernom infe, na mieste bude možné zaplatiť si stravu
na celý larp en bloc vopred.
Čo sa týka tvrdého, každý vo vlastnej réžii a zodpovednosti, ale určite by bolo vhodné si ušetriť
nejaké zásoby, či drobné pochutiny na záverečnú oslavu v sobotu večer. Kdo to preženie počas
akcie príliša bude obťažovať ostatných, môže byť vylúčený.

3. Správanie sa na lokačke
Krajina
Máme príležitosť hrať v nádhernej prírode, tak dbajte nato aby taká zostala i po našom odchode!
To sa týka predovšetkým odpadkov (kto si čo prinesie to si i odnesie, zhromažďujte si ch napr.
do igelitky), kvetín a vzácnych rastlín (netrhať čo nepoznám, nedupať po tom atď)
azvierat (nechať ich tak, nech si robia, čo si zvieratá robia vo voľnom čase, vyhnúť sa im oblúkom
a v ŽIADNOM prípade nekŕmiť a nehladiť !!! ). Bude treba dbať na inštrukcie od orgov ohľadom
využívania herného územia.

Regulácia ohňa
Čo sa týka fajčenia, bude k tomu vyhradené miesto (a priestor k odkladaniu nedopalkov).
Akákoľvek iná manipulácia s otvoreným ohňom, či varičami mimo využívania oficiálne
organizátorom vytýčené ohništia, či fajčenie mimo priestory k tomu vyhradené, bude
považovaná za dostatočný dôvod k okamžitému vylúčeniu účastníka akcie bez náhrady.

Krčma
Ide o herný a zároveň neherný priestor. Počas herných hodín si tam môžte ísť neherne oddýchnuť
nad kofolou, či pivom a v tichej meditácii si dať tiež niečo pod zub aj mimo denné jedlá, avšak
neviesť neherné reči. Skončením herného času sa stáva centrálnym bodom voľnej zábavy. Dôležité
je však podotknúť, že ako počas hernej tak i nehernej doby tam platí špeciálny režim :
1. dávať pozor na jej vybavenie a steny.
2. dávať pozor na bezpečnosť osôb v nej sa zdržujúcich
3. prísny zákaz otvorených súbojov a bojov, ak chcete tieto veci riešiť vyjdite pred ňu a tam v
tom pokračujte
4. krčma je herné miesto, rozhovory a veci čo sa tam dejú su herné a dotýkajú sa vaších postáv
(nie je to žiaden “domček”, ako sa niektorí občas domnievajú, v týchto momentoch sa prepína z
chill out módu na plne herný, na nehernenie bude ešte dosť času)

Lekár
Na hre budeme mať osobu kvalifikovanú poskytovať prvú pomoc (neherne Blind, herne
alchymistka). V prípade akéhokoľvek úrazu môžte za ňou, či opýtať sa ňu ktoréhokoľvek
orga. Vážne úrazy okamžite prosím hláste v krčme, pevnosti, či ktorémukoľvek
organizátorovi s vysielačkou. Všetkých hráčov, ktorý sa budú podľa vás chovať pri
súbojochnebezpečne, či proste pôjdu “na doraz” hláste prosím organizátorom, nehádajte sa s nimi a
radšej ich ignorujte. Okolná príroda môže byť tiež drsná, ale na všetky lokácie vedie bezpečná
cesta, občas ju len chce nájsť.
Základnou protiúrazovou prevenciou je: Ak si na niečo netrúfate radšej to nerobte, ak si trúfate
príliš, rovno sa nato vykašlite a ak vidíte niekoho nebezpečného sebe, či ostatným informujte nás.
Alebo: Nehrotiť, zabaviť!
Obec a potraviny
Obec Podskalie je maličká vieska na konci cesty, žijúca si svojím uzavretým životom. Starosta
nás preto požiadal, aby sme obmedzili vzťahy s miestnymi na minimum. Chceme vás preto
poprosiť, aby ste nato dbali. Ide o rázovitých obyvateľov, ktorý by sme mali zaťažovať tým čo
robíme minimálne a byť radi. že tam môžme byť. Ideálne je preto zdržovať sa skôr na lokačke ako v
dedine (je to tiež štreka), miestnu krčmu podporujeme zas tým, že od nej odoberáme pivo.
Čo sa týka potravín, kdo ich bude chcieť riešiť mimo spoločné táborové stravovanie (raňajky,
obed, večera) môže, ale sú zásobované raz za čas, preto je ideálne nám napísať vopred aby sme to u
pani obchodníčky objednali dostatočne s predstihom a napr. v rámci jedného ranného nákupu s
autom to tam zriešili, než sa to nosilo po kúskoch a odsúval sa ranný štart hry, či lovili hráčov v
dedine. Ak sa zásobovanie nenahlási vopred tak je možné, že potraviny to proste nebudú mať, či
budú mať rezervované pre niekoho iného, to sa týka obzvlášť chleba a pečiva.

