
Zrazu sa zatvoria dvere a vy viete, že vám beží čas. Čo v tom momente? Začnete hrať, skúšať, odhaľovať... Cieľom hry je 
odhaliť tajomstvo a dostať sa von z uzatvorenej miestnosti v časovom limite. V zápale hry nám napadajú mnohé spôso-
by riešenia... Niektoré z nich nás ale môžu stáť drahocenné minúty k úspešnému zdolaniu hry. Nejaký príklad?

1. Nezdieľanie informácií

„Prečo si nepovedal skôr, že si to našiel!“
„Povedal, ale dal som to jemu, lebo on sa práve pozeral tam.“
„A čo tam našiel?“
„Tento predmet... Asi by mal patriť k nejakej skrinke...“
„Myslíš túto skrinku, ktorú nosím už 10 minút v rukách?“

 2. Odsúdenie nápadu

„Neviem ako ďalej.“
„A čo keby sme sa na to pozreli týmto spôsobom?“
„Nie, to si nemyslím, že by pomohlo.“

3. Spoliehanie na jedny ruky, jedny oči, jeden sluch, jeden názor....

 „Myslel som, že táto vec bude fungovať.“
„A skúšal si to naozaj?“
„Áno, niekoľkokrát... Podľa významu kariet by to proste malo takto fungovať.“
„Skúsim ja?“
„Však ja som to už skúšal a nešlo to...“

4. Prekombinovávanie

„Počkaj. Ty máš tri zelené korálky, ja mám osem orechov... Ak to všetko vynásobíme, 
priložíme túto tyč, dodáme zátvorky, lebo tieto závesy tak vyzerajú, 
upravíme do nerovnice a spočítame sa my všetci, tak z toho určite
vypadne ďalší presný postup...“

5. Ignorovanie pravidiel hry a nesledovanie času

„Čo to hovorila moderátorka o prenášaní nábytku, že máme či nemáme?“
„Neviem, ale možno keď ho obrátime hore nohami, prenesieme trikrát okolo
miestnosti a potom položíme úplne náhodne na úplne iné miesto, 
tak to k niečomu bude....“
„A nie je to zbytočné, ak ho nemáme nosiť? Koľko máme vlastne ešte času?“
„Neviem...pômož, nech to už odnesieme. Beží nám čas...“

 
Upozorňujeme, že citácie sú zveličené a ani jedna nie je konkrétnym prepisom konkrétnych jednotlivcov. 
Trúfame si ale povedať, že po skúsenosti s viac ako stovkami tímov tam môže byť určitá nevinná významová podobnosť 
:)

Prajeme vám do každej ďalšej hry nie len veľa štastia, ale aj tímového ducha a vzájomného počúvania...

5 ČASTÝCH TÍMOVÝCH 
CHÝB V ESCAPE ROOM

Nezabudnite sa navzájom 
informovať o tom, čo kto 

našiel a kde. 

Neodszujute nápad bez 
pádneho argumentu či 

odksúšania. 

Než odsúdite kód či riešenie, 
skúste ho vyskúšať viacerí.

Spájajte len veci, u ktorých 
nájdete prepojenie.

Pravidlá vám pomáhajú v hre. 
Sledovanie času vám pomôže 

sa rozhodovať.


