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Pravidla hry Rok s novomanželi
Této soutěže se zúčastní 13 "dobrovolníků", které si vyberete. Na konci soutěže zůstane 12 „poražených“ a jeden
výherce. Poražení postupně plní novomanželům vždy jeden daný úkol na konkrétní měsíc. První poražený na leden,
druhý na únor atd. Naopak pro vítěze je připravena lákavá výhra.
Novomanželé předem připraví 12 úkolů( každému měsíci náleží jeden úkol ),výhru pro vítěze a soutěžní hru, ve které budou
hosté o zadané úkoly "soupeřit". Jako výhra může sloužit třeba pozvánka na večeří nebo divadla. Forma výhry, jakou zvolíte,
záleží čistě na Vás.
Můžete si vybrat ze dvou variant soutěžních her. Židlový tanec nebo plnění úkolů.
Klasický židlový tanec je jednodušší varianta, kdy hosté tančí kolem rozestavených židlí. Pro 13 soutěžících rozestavíte jen
12 židlí a ten, na koho po zastavení hudby nezbude židle, je vyřazen. Poté moderátor odebere jednu židli tak, aby bylo vždy o
jednu méně než účastníků hry. A takhle pořád dokola, až jako poslední zůstane vítěz. První vyřazený plní úkol pro leden,
druhý pro únor, třetí pro březen atd.
Druhá varianta v sobě zahrnuje plnění úkolů od soutěžících přímo na místě. Soutěžící usadíte na předem připravené židle.
Počet soutěžících a židlí je samozřejmě stejný jako v první variantě. Zadejte nějaký úkol, například přinést vidličku. Hru
odstartujte a jakmile soutěžící vyskočí, ihned odeberte jednu židli. Cílem soutěžících je co nejrychleji najít a přinést vidličku
a usadit se na jakoukoli volnou židli. Ten nejpomalejší, na kterého židle nezbude, prohrává :)
Výhodou této hry je, že můžete zapojit i hosty, kteří se neúčastní a je také zábavnější. Nevýhodou je větší časová náročnost.
Jelikož zadané úkoly budou dobrovolníci plnit po celý průběh roku, je potřeba myslet na náročnost úkolů a zároveň vybrat
soutěžící tak, aby pro ně nebyl problém je splnit. Smyslem této hry je zavzpomínat si a připomenout krásné okamžiky ze
svatebního dne a opět strávit čas s těmi nejbližšími.
Tipy na úkoly pro soutěžící ve druhé variantě:
- získat cizí kravatu, botu či jinou součást oblečení
- vypít připraveného „panáka“ či „malé pivo“
- najít a donést něco zeleného
- přinést různé dostupné předměty (vidličky, nože, propisky, klíče od auta atd)
Vaší fantazii při zadávání úkolů se meze nekladou, úkoly by měli být vtipné a zároveň by to soutěžící neměli mít úplně
jednoduché :)

Inspirace pro zadání úloh pro vyřazené soutěžící:
Leden - návštěva veřejného bruslení společně s novomanželi nebo do sauny
Únor - společná návštěva kina, divadla či galerie
Březen - pozvat novomanžele na společné lyžování, úniková hra
Duben - připravit novomanželům pohoštění nebo menší dárky spojené s velikonoční tématikou (velikonoční beránek, vajíčka,
pomlázky atd.)
Květen - pozvat novomanžele na sportovní utkání nebo hudební koncert
Červen - společný výlet s novomanželi na kolech
Červenec - společné koupání s novomanželi
Srpen - pozvat novomanžele na společný piknik či grilování
Září - společný výlet s novomanželi na hrad či zámek
Říjen - den strávený s novomanželi v ZOO
Listopad - pozvat novomanžele na večeři či víno
Prosinec - společná návštěva s novomanželi na vánočních trzích nebo rozsvěcení vánočního stromku
Třeba další, pizza a filmový večer, naplánovat celý den s novomanželi,
Doporučujeme tyto úlohy vybrat tak, aby nebyly pro Vaše hosty příliš náročné jak fyzicky, tak finančně. Zároveň volte
činnosti, které jsou příjemné i pro Vás. Můžete dát vybrat svatebčanům z více úloh pro jednotlivé měsíce.
Genialita této hry spočívá v tom, že si každý měsíc připomínáte Váš velký den s Vašimi nejlepšími přáteli.

