4. Úkol - zadání

Milí Lolidé
Těší nás, že jste vstoupili do života Doceba a zapojili jste se do společenských událostí, jako byla
například dražba. Je načase udělat krok ještě dál…
PRÁVĚ SI VYHRÁL EXKLUZIVNÍ VEČER!!!
Cestovní kanceláře 0101 ti zdarma nabízí kouzelný večer, který prožiješ s člověkem, kterého ti
náhodně vylosoval počítač. Toto je jedinečná příležitost, abys strávil večer podle svých představ
a poznal při tom i někoho nového.
V mailu v „PS“ máš napsáno za kterou identitu budeš vystupovat a koho ti počítač přiřadil do
dvojice. S touto identitou (pravou či falešnou) si domluvíš podrobnosti, jak bude váš večer
vypadat. Mysli na to, že v tom, jak budeš chtít strávit večer, by se mělo promítnout to, co máš rád
a jaký jsi (jako identita). Neváhej zapojit svou fantazii. Tento večer nastane v průběhu kurzu,
takže si prosím vezmi i nějakou typickou věc, která se hodí do prostředí, na kterém se dohodneš
s tím druhým/druhou.
Postup:
1) Nejprve vyplň „Charakteristiku večera“ sám (charakteristiku najdeš v příloze) a pošli ji
zpět na mou adresu. Učiň tak nejpozději do 5. května 23:59 (ale čím dřív, tím líp).
2) Po odeslání své „Charakteristiky večera“, zkontaktuj svého náhodně přiděleného člověka
a vyplňte „Společnou charakteristiku večera“ (také ji najdeš v příloze). Vyplňujte ji
dohromady tak, aby bylo co možná nejvíc nápadů a specifik zachováno z obou vašich
představ o vašem společném večeru.
3) „Společnou charakteristiku“ nám pošlete nejpozději do 10. května 23:59.
K vaší komunikaci můžete použít jakékoli komunikační prostředky. Jediné, co je zakázáno, je
setkání tváří v tvář živě nebo přes kameru. (Skype je povolen, ale bez kamery.) Jakým způsobem
budete nakládat s anonymitou vašich identit je zcela na vás ;-).
Prosíme, nepodceňte komunikaci s identitou, kterou jsme vám přidělili. Čím víc do toho vložíte,
tím více můžete získat. A nebojte si s tím vyhrát 
Jaký večer na vás čeká na kurzu už bude teď jen na VÁS!
Přejeme vám krásné chvíle,
za tým LOL
Martin - administrátor

