Pravidla VELKÉ PÁTRACÍ HRY k 60. výročí DDM Polná
Cílem hry je splnit, co nejvíce úkolů a nasbírat minimálně 60 bodů. Za každý splněný úkol
získá hráč tři body, které symbolizuje samolepka nalepená na políčko splněného úkolu. Při
získání minimálně 60 bodů postupuje hráč do závěrečného slosování o hodnotné ceny.
Losovat vítěze budeme na oslavě 60-tých narozenin DDM v neděli 10. 6. v průběhu
odpoledne při svátečním odpoledni na rynku. Kde získáte samolepku za splnění úkolu, je
uvedeno v závorce za každým úkolem.
1. Zaregistruj se do hry. Lze elektronicky přes web DDM – stejně jako u přihlašování do
kroužků, nebo na recepci. Po registraci si na recepci vyzvedni herní plán. (recepce DDM)
2. Splň úkol, který ti bude zadán v Rabínském domě a synagoze otevřeno od 31.3.
(Rabínský dům)
3. Nakresli obrázek inspirovaný zážitkem z DDM nebo z činností jím pořádané – a přines
ho do DDM. Je jedno jakou technikou bude práce provedena – kresba, malba.. (Vlasta
Kruntorádová, DDM)
4. Navštiv Husovu knihovnu a splň úkol, který ti knihovnice zadá. (Husova knihovna)
5. Navštiv informační centrum v Polné a splň zde zadaný úkol (Informační centrum)
6. Uskutečni výstup na polenskou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na věž může jít
dítě pouze v doprovodu osoby starší 15 ti let. Utvoří-li děti alespoň pětičlennou skupinku,
půjde s nimi průvodkyně. (podkladna na věži)
7. Objev kešku na souřadnicích GPS N 49° 28,689´ E 015° 42,647´ . Vylušti šifru ukrytou
v kešce a výsledek přines na recepci DDM. (recepce DDM)
8. Jdi na představení do loutkového divadla. (pokladna divadla, alt. po představení
v zákulisí)
9. Navštiv představení divadelního kroužku DDM 21.4.2018. (v kině před představením)
10. Dojdi do polenského muzea a splň tam úkol, který tam dostaneš. (Polenské muzeum)
11. Zúčastni se dětského dne s volejbalem. (u vstupu na dětský den)
12. Zúčastni se Myslivecké stezky ke Dni dětí. (u registrace na Mys. stezku)
13. Přihlaš se na tábor – příměstský v Polné nebo pobytový na Rohozné. (recepce DDM)
14. Zúčastni se Velikonočních hrátek – tvůrčí dílny. (na akci)
15. Vyfoť se Na Kalvárii u tří křížů a přines, sdílej foto. (recepce DDM)
16. Najdi kešku na souřadnicích GPS N 49°29,622´ E 015° 44,996´. Splň úkol v ní ukrytý a
výsledek přines na recepci DDM. (recepce DDM)
17. Přines na recepci pět léčivých rostlin a urči je. (recepce DDM)
18. Zúčastni se alespoň jedné akce pořádané domem dětí o jarních prázdninách. Sportovní
den nebo Deskovky (samolepka na akci, za účast)
19. Zúčastni se Akademie kroužků 20. 4. jako účinkující nebo divák (sál v Zámku při akci)
20. Dojdi si na představení v polenském kině – dolož vstupenkou. (recepce DDM)
21. Napiš povídku nebo jiné literární pojednání inspirované zážitkem z DDM a přines ji do
DDM. (Vlasta Kruntorádová, DDM)

22. Pravidelná docházka do zájmového útvaru minimálně 85% účasti v II. pololetí
(recepce DDM po spočítání, lze získat v týdnu od 28.5. do 1.6.)
23. Vezmi rodiče na výlet a podívejte se na Rohoznou, když nestojí tábor. Dolož fotografií
u totemu u ohniště. (recepce DDM)
24. Zjisti co je „ nítěnka „ a řekni to recepční v DDM? (recepce DDM)
25. Dojdi se podívat na Závěrečný věneček kurzu Předtanečních 26.4.2018 od 17:00v sále
polenského Zámku. (samolepka tam)
26. Najdi a přines čtyřlístek. (recepce DDM)
27. Předveď na recepci kotoul do stoje. (recepce DDM)
28. Kolik oken je v DDM? Za okno je považovaná každá prosklená plocha ohraničená
rámem. Výsledné číslo řekni recepční v DDM. (recepce DDM)
29. Zjisti kolik lávek, mostků, mostů je přes potok mezi Sapeli a Židovským hřbitovem.
(recepce DDM)
30. Jak se jmenoval 1. ředitel a zakladatel DDM? Jméno i příjmení. (recepce DDM)
Máš splněno? NEZAPOMEŇ HRACÍ PLÁN ODEVZDAT DO 6. 6. 2018 NEJPOZDĚJI V 17:00 na
recepci v DDM Polná.
Pak už jen netrpělivě očekávej, jestli při losování se na tebe štěstí usměje a vyhraješ jednu
z hodnotných cen.

Ceny do hry věnovaly následující firmy:

