Výskumný ústav vedeckého čarodejníctva a kúzelníctva
zvoláva

OPEN POVAŽSKÉ PODHRADIE
V REKREAČ. STREDISKU PRIEDHORIE
na

30.08.2019 až 01.09.2019

RIADIACA KOMISIA VÚVČAK
OBČAN
Veliteľ pristávacieho
strediska
pre mimošťanské civilizácie

STAROSTA

Ing. Peter Bielik - Pribinova 970/24, 017 01 Považská Bystrica
042-4327310, 0905 750 098 bielikp@px.psg.sk

DOZOR
Zástupca veliteľa pre veci
Ing. Peter Mego - mego@px.psg.sk
OBČAN Ing. Peter Mego - mego@px.psg.sk
paranormálne (napr. para z uší)

PRVÝ KONTAKT
Jednoduchý výpočet podľa vzorca

Preclenie zlata

∫30X dx + ∆y{20Y~hms} +√10z≠0

a iných cenností

Pri ignorovaní všetkých matematických operácií.

pangalaktický megacloumák
(Pozor, nie viac ako 2 ak nieste
aspoň dvojtonový Arkturský megaslon)

Alebo to nechajte na našu inteligentnú chobotnicu (tá vám to spočíta)

PRÍLET

Taniere hrnčeky a poháre do 25 Megaton parkujte na mieste bez spoplatnenia.
Rakety koráby a hviezdne lode nad 25 Megaton nechajte na orbite LEO 1955.

ČO NA SEBA?

Ošatenie podľa druhu, tvaru a formy. Respiračné plyny, tekutiny či pevné látky
v dostatočnom množstve (mimo foriem života dýchajúcich vzduch).
Skafander alebo inú ochranu proti radiácii.

ČO SO SEBOU?

SÚŤAŽ

Čiernobiele sektorové plátno (dosku) aspoň a nanajvýš 8ⁿ, kde n=2.
Duálny atómový chronometer s možnosťou prepínania a aditívnou funkciou.
Kredity (zlato, vzácne kovy) na pokrytie výdavkov a nákladov.
Augmentované bytosti nebudú pripustené. Rovnako umkleidet či pustuľky sú zakázané.

Hrá sa podľa intergaktických pravidiel FIDE v multidimenzionálnom rapid šachu
na 9 možností výhry systémom invertovaného červeného kríža na 0,03125 + 0,0001157407 zemskej rotácie.
Výsledky turnaja pošleme stredogalaktickej komisii pre mrzačenie umenia a možno aj LOK A FIDE RAPID FRLR

HLAVNÁ AKTIVITA

Šach a hľadanie Yetiho.
Piatok - prílet do 14,5 SELČ, 2 možnosti, dopĺňanie energie.
Sobota - dopĺňanie energie, 2 možnosti, dopĺňanie energie 2 možnosti, dopĺňanie energie.
Nedeľa - dopĺňanie energie, 2 možnosti, dopĺňanie energie, posledná možnosť

VEDĽAJŠIE AKTIVITY

tradičný futbal s medzigalaktickou účasťou

posedenie pri plazme

Spoznávací výlet do Zóny

Diskusia o nesmrteľnosti chrobáka v mravenisku
Pozemská pochabosť - Priedhorský trojboj

ODMENY
pre najlepšieho:
Palivo na cestu domov

pre najhorších:
Sa tiež niečo ujde

zápočet do ØDE rapid

VYHODNOTENIE

hľadanie skončeného ročníka

a odlet domov

LOKALIZÁCIA

Západné špirálové rameno galaxie mliečna dráha. Tretia prevažne
neškodná planéta systému Sol (tá väčšia modrozelená) a potom sa
spýtajte.
ešte stále treba niekomu pripomínať súradnice, ach Bože...

užsa
sa na
na vás
už
vás tešíme
tešíme

49° 00' 05.08" szš
18° 29' 08.71" vzd

kolektív
MGLaŠK
kolektív
H-D, Pov.
a.s. Podhradie

