
Jste na startu, to je DOBRÝ začátek. Jedna z podmínek účasti by měla být, že musíte 
znát pravidla. To se zde LEHCE dozvíme. Měli byste splnit některou z následujících 
aktivit. Jestli první, druhou, třetí, nebo nějakou jinou, to už si vyberte SAMI. Jako 
činnost si můžete vybrat: nenápadně se připlížte k jinému týmu a přitom na ně 
bafněte nebo řekněte orgovi vítěze první Zkratky nebo si s orgem  vyfoťte selfie. 
Samozřejmě můžete udělat na orgy dojem i jinak, URČITĚ je udiví, pokud někdo 
udělá trojité salto, řekne jim zpaměti kód ghany nebo je DOKONCE pozve 
na rande. Aby to nebyla jen legrace, část první šifry dostanete jen za ten jeden 
správný postup a vlastně jediná rozumná RADA, kterou vám dáme, zní: Splňte 
Pokyn.
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