Gp drużynowgo

Dnia 20. 6. 2014 na zaporze w Czeskim Cieszynie spodkało się 21
„opcioków“. Nasz drużynowy Krzysztof jak bywa tradycją
przygotował GP. Około godziny 15:40 Krzysztof odkrył nam
tajemnicę tegorocznego GP, tematem był film „Premium rush“.
Puścił nam parę urywków z tego filmu i rozdzielił nas do wacht :
Pluskwy - P1 : Elo, Bea, Banan, Irka
Pluskwy - P2 : Danka, Michał, Mates
Pluskwy - P3 : Ujec, Chorz, Kata, Ania
Akwarko - A1 : Jacek, Szarka, Stacho, Doda, Kasia
Akwarko - A2 : Asia, Brónio, Wojta, Duduś, Fiszkus
I gra mogła się rozpocząć. Polegała na tym ,że : wachty
dostały mapkę Londynu (Cz. Cieszyna) i spis paczek po które
musiały zajść i odnieść na dany adres. Parę razy za gre ktoś
zadzwonił jednemu członkowi wachty lub wysłał sms i
poinformował o droższej paczce po którą musieliśmy zajść na dane
miejsce i dostarczyć w określonym czasie. Była także najdroższa
paczka „tajná”. Prawie przez całą grę wachta P2 nosiła pudło
pełne kartek ,które było bardzo cięzkie. Wachta A1 przyszła oddać
paczkę na cmętarz gdzie szukali Tomasza ,lecz Tomasz zrobił sobie
kródką przerwę i wachta cyły czas czekała.
Jedną z „tajnych” zasyłek była dla pluskiew żywa rybka a akwarko
musiało przenieść żywą mysz, którą musieli przynieść w ręce. Po
długiej grze wszyscy się spotkali na ulicy „ Příční ” gdzie każdy
otrzymał swój list. Popatrzyliśmy się na list i z zaskoczeniem
stwierdziliśmy temat obozu. Wszyscy ze swojim listem i pełni wrażeń
debatując o obozie poszliśmy do harcówki gzie Danka, Ewa i Basia

przygotowały gościnę z budyniem owocami i mufiny z bitą
śmietaną. Po jedzeniu Krzysztof puścił nam film. Głosowaliśmy czy
chcemy Harrygo Pottera, czy Premium rush. Wybyraliśmy Premium
rush. Po filmie pluskwy poszły spać reszta jeszcze chwilę rozmawiała
i też poszła spać.
Dnia 21.6.2014 rano wstaliśmy i zpakowali swoje manatki. Zeszliśmy
na śniadanie po śniadaniu krzysztof wygłosił wyniki : 1 miejsce w
kategorii P wygrała wachta P3 w kategorii A wygrała wachta A2 i
(jeszcze za noszenie pudła prawie przez całą gre wygrała wachta
P2). Po wygłoszeniu wyników posprzątaliśmy po wczorajszej kolacji.
Gdy wszystko było gotowe przyszedł czas się pożegnać. Chwile
później wszyscy pełni fajnych wrażeń z listem z „Bradavic” poszli do
domu.
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