
Drazí Afolové,  
  
přípravy k podzimní olomoucké akci vrcholí a abychom vám mohli najít vhodné místo pro váš MOC 
a připravit vše podle našich i vašich představ, žádáme vás o řádné vyplnění tohoto registračního 
formuláře a následné zaslání na: shrekt@seznam.cz 
  
Termín pro zaslání formuláře je 31.8.2017, pokud se s registrací zpozdíte, nemůžeme vám zaručit 
účast. 
  
Instalace modelů: bude probíhat v Pátek cca od 8 hodin ráno do cca 8 hodin večerních 
 (ještě upřesníme ve vlákně)  
Sobota od 7.00 do 9.45 - vše musí být připraveno na otevření v 10.00 
Přijeďte tak, aby jste vše stihli v klidu připravit. 
  
Hospoda: V sobotu po 18.00 hod. zakončíme první den posezením v příjemné hospůdce, můžete 
tento čas využít na kšeftování s kiloware a vyděsit tím nicnetušící normální návštěvníky.  
(dobrovolné)

Jméno

Adresa

Telefon Číslo účtu pro zaslání cestovních nákladů

Nick na Kostky.org Věk

Je mi 18 let a více

Ještě mi nebylo 18

Věk nezletilých



Účast

Budu přítomen po celou dobu akce.

Budu na akci jen v sobotu.

Budu na akci jen v neděli.

nemám vás rád, jen přivezu a odvezu.

Cílem akce je prezentovat své modely  a 
jako u ostatních akcí tohoto typu se výše  
výstavného skládá ne jen z přivezení a 
odvezení vaší tvorby, ale i hlídání vašich a 
sousedních modelů a komunikace s 
návštěvníky. 

Ubytování  
Bude možné přespat na místě (spacák/karimatka,+ kuchyňka, toalety) nejsou sprchy.  
pro zájemce zajistíme ubytko na Olomouckých kolejích nebo podobném zařízení. 

Mám vlastní ubytování

Přespím na místě 1 nebo 2 noci

Potřebuji ubytování na páteční noc

Potřebuji ubytování na sobotní noc

Jídlo: Jako obvykle na vás bude každý den čekat oběd 
(bageta) a svačina (sladké, ovoce...) 

Nechci jídlo, přivezu si vlastní

Sním vše co uvidím

Jsem vegetarián

Pití: preferuji vodu

slazenou

neslazenou

perlivou

neperlivou

Hospoda: Zúčastním se sobotní olomoucké hospody

Ano

Ne

Doprava: napište způsob dopravy na akci a odhad celkových nákladů na cestu tam a zpět.

Doprovod člena rodiny 
Pokud přijedete se členem rodiny popište prosím vaši situaci, v případě aktivního zapojení člena 
rodiny na chodu výstavy jsme schopni zajistit zdarma ubytování a stravu jako u Afola.  
(proběhne individuální domluva)



Moje MOC: potřebujeme informace na kartičky o vás a modelech a pro rozložení výstavy. 
Název modelu, rozměry v cm, krátký popis, link na fotky nebo přiložte fotku k emailu.  + 
zajímavosti co vás napadnou, počet kostek... (společné projekty rozměr celého projektu) 

Speciální potřeby: baterky (typ), elektrika...

Soutěž o nejlepší MOC výstavy: (neplatí pro společné projekty) 
Napište informace k modelu, se kterým chcete soutěžit. Dostanete číslo a krabičku na kuličky s 
popisem k vašemu modelu. Max 2 modely na vystavovatele, jako první napište hlavní model, 
podmínky soutěže ještě upřesníme. Kolekce malých staveb podobného typu - např Tomík 
alternativní modely  se počítá jako 1 MOC.
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