
Termín:   30.12. - 31.12.2021
Zahájení: 30. 12., 13:00 hodin (čt)
Ukončení: 31. 12., 10:30 hodin (pá)
Místo:    Skautská klubovna za Baťovou nemocnicí

S sebou:
- Spacák, karimatka, hygienické potřeby, pohodlné věci, přezůvky
- Jídlo a pití na celou dobu, jídelní potřeby
- PC nebo laptop s veškerými komponenty (napájecí kabely, myši, klávesnice, další kabely, prostě 

všechno!)
- Patch kabel (prostě kabel s RJ45 konektorem!) min. 5m (5 metrů dlouhý)

Nezapomeňte, že váš operační systém musí mít nainstalované veškeré aktualizace! Na klubovně už se 
nic moc stahovat nebude.

Co si nainstalovat, co budeme hrát:
- Steam: Counter-Strike Global Offensive (zdarma), Dota 2 (zdarma), Team Fortress 2 (zdarma), 

Heores & Generals (zdarma)
- Battle.net: StarCraft II (zdarma)
- AmongUs (zdarma pro telefony)

Aby jsi se mohl výpravy zúčastnit, musíš souhlasit s pravidly!
1. Něco nového se naučíš ohledně počítačů - bude test!
2. Budeš hrát hry s ostatními kamarády na akci a ne sám (sólo hry jsou zakázané) - kdo nebude 

chtít hrát s ostatními, může stejně tak být doma a hrát tam. LAN párty je kolektivní akce, kde 
se hraje s kamarády!

3. Budeš přátelský a budeš hrát fair-play.

Kontakt: Tom Pekař (Louda) - 724 585 283, Kryštof Pleva - 604 614 997

End Year Gaming Night (EYGN)
—---------------------------

Na akci je potřeba max. 2 dny starý 
PCR test. Pokud někdo nebude 
otestovaný, bude proveden test 

samotestem přímo na akci.
(test si účastník zajistí sám)
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