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Mafie 2010: Často kladené otázky ke srazu (doplněk pravidel) 
 
1) Zastoupení: 
Ze závažných důvodů nemohu na sraz přijít osobně. Mohu se nechat zastoupit? Jak to mám udělat?  
Ano, ale rádi bychom vás viděli na srazu co nejvíce. Zastoupení je možné opravdu jen v krajním 
případě.  
 
Ten, kdo vás případně zastoupí, musí na srazu vystupovat jako vy. Odprezentuje se vaším jménem, 
zaplatí za vás účastnický poplatek, vyslechne pravidla a pak vyzvedne kartu vaší oběti. Je tedy 
bezpodmínečně nutné, aby znal vaše: jméno, ID a mail, kterým jste se registrovali do hry.  
Může to být i člověk, který současně sám hraje. Musí pak být obzvláště opatrný, aby nic nepopletl a 
například neprohodil karty vašich obětí.  
 
Důrazně prosíme, abyste si náhradníka dohodli pouze jednoho! 
 
2) Účast nutná na celém srazu: 
Mohu se stavit až později? Jen vyzvednout kartičku oběti?  
Bohužel ne. Je nutná účast na celém srazu. Prezence půl hodiny po začátku skončí a pak už jsou dveře 
neprodyšně uzavřeny. Pokud nemůžete přijít včas, sežeňte si náhradníka.  
Pokud se domníváte, že byste stihli alespoň část srazu – byť jen jako opoždění návštěvníci, které už 
někdo zastupuje – napište nám a můžeme se zkusit dohodnout na výjimce.  
 
3) Nemožnost pozdějšího zapojení do hry: 
Je možné se zapojit až po srazu?  
Není. Všichni musí odstartovat ve stejný okamžik – tedy v den srazu.  
 
4) Převleky: 
Je přípustné přijít na sraz v převleku, se škraboškou...?  
Samozřejmě. Kostýmy, převleky, klobouky, pouzdra...vše je vítáno. Je to přeci mafiánský sraz.  
 
5) S sebou: 
Co musím na sraz mít a znát?  

 své jméno 

 ID (pomocí něho se přihlašujete do osobního profilu) – klidně si ho poznamenejte 

 e-mail, kterým jste se registrovali do hry 

 50 Kč na účastnický poplatek 

 dobrou náladu, trpělivost a případně nějaký ten kostým... 
 

6) Do kdy: 
Jak dlouho sraz trvá?  
Obvykle trvá 2 hodiny od zahájení. 
 
7) Bílé rukavičky: 
Kde seženu bílé rukavičky?  
Máte-li ještě rukavičky z tanečních, pak určitě použijte je...  
...a vy, co již netančíte, zkuste libovolné pracovní potřeby. Například na rohu ulic Lidické a 
Staropramenné. 
 
8) Další info ke srazu: 
Kde se dozvím více podrobností o čase a místu srazu? 
Podrobné informace stran času a dalších detailech jsou vždy včas zveřejněny v aktualitách na webu. 


