Όροι και προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ
ςτο διαδικτυακό Κυνήγι Θηςαυροφ

Οι γρίφοι κα αναρτώνται ςτθ ςελίδα μασ κάκε Τετάρτθ και Σάββατο ςτισ 18.00 αρχίηοντασ
από τθν Τετάρτη 11/01/2017. Δεν κα υπάρξει γρίφοσ το Σάββατο 04/02/2017.
Ο τελικόσ γρίφοσ του διαδικτυακοφ κα δοκεί τθν Τετάρτθ 08/02/2017.
Οι ομάδεσ οφείλουν να δθλώςουν ςυμμετοχι μζχρι και τθν Τρίτη 10/01/2017 ςτισ 12 τα
μεςάνυχτα ςτθν παρακάτω φόρμα. Δικαίωμα ςυμμετοχισ κα ζχουν μόνο οι ομάδεσ που θ
διλωςθ ςυμμετοχισ τουσ ζγινε εμπρόκεςμα.
Ροή του παιχνιδιοφ
Ο κάκε γρίφοσ αναρτάται ςτο site ςτισ 18.00 και οι ομάδεσ ςτζλνουν τθν πικανι απάντθςθ
από το email που μασ ζχουν δθλώςει , ςτο email μασ info@anixneutes.eu.
Απάντθςθ που ζχει ςταλεί από διαφορετικό email από αυτό που ζχει δθλωκεί αγνοείται.
Στθν απάντθςι ςασ κα λάβετε ςφντομα από εμάσ απαντθτικό email που κα δθλώνει αν
είναι ςωςτι ι λανκαςμζνθ θ λφςθ που προτείνετε. Αν θ απάντθςι ςασ είναι λανκαςμζνθ
ζχετε το δικαίωμα να ςτείλετε άλλο email αλλά μόνο όταν ζχει περάςει μιςι ώρα μετά τθν
ανάρτθςθ του γρίφου, δθλαδι ςτισ 18.30 μμ. Με τον ίδιο τρόπο, ςε περίπτωςθ και
επόμενθσ λανκαςμζνθσ απάντθςθσ, μπορείτε να ςτζλνετε απαντιςεισ ανά μιςάωρο μζχρι
τισ 20.00 (Δθλαδι ςυνολικά ζωσ 4 προςπάκειεσ απάντθςθσ).
Εφιςτάται ιδιαίτερα θ προςοχι των ομάδων ςτο ότι δεφτερθ απάντθςθ ςτο ίδιο μιςάωρο
κα αγνοείται. Προςζξτε, ώςτε θ αποςτολι email να γίνεται ςτα ςωςτά χρονικά διαςτιματα .
Πρωτοτυπία του φετινοφ διαδικτυακοφ παιχνιδιοφ είναι ότι κζλουμε να ςασ βλζπουμε!
Ζτςι, δεν αρκεί να λφςετε μόνο το γρίφο, αλλά και να ζρκετε ςτο ςθμείο ραντεβοφ που κα
ςασ υποδείξουμε ςτο απαντθτικό μασ email. Tονίηεται, ότι ςτο ραντεβοφ ΔΕΝ μετράει ο
χρόνοσ και θ ςειρά άφιξθσ ! Αρκεί θ προςζλευςθ εντόσ του χρονικοφ παρακφρου που ορίηει
το απαντθτικό μασ mail, ώςτε θ ομάδα να κατοχυρώςει τουσ βακμοφσ που ζχει κερδίςει
από τθ λφςθ του γρίφου.
Σε τρία από τα ραντεβοφ μασ κα χρειαςτεί να μασ φζρετε ροφχα, τρόφιμα μακράσ διαρκείασ
και φάρμακα για να κατοχυρωκοφν οι βακμοί.
Να ‘ςτε ζτοιμοι λοιπόν ,είναι για καλό …

Βαθμολόγηςη
Η βακμολόγθςθ κα γίνεται ωσ εξισ :
Η ομάδα που ςτζλνει τθν πρώτθ ςωςτι απάντθςθ,
Σωςτζσ απαντιςεισ ςτο μιςάωρο 18.00 – 18.30,
Σωςτζσ απαντιςεισ ςτο μιςάωρο 18.30 – 19.00,
Σωςτζσ απαντιςεισ ςτο μιςάωρο 19.00 – 19.30,
Σωςτζσ απαντιςεισ ςτο μιςάωρο 19.30 – 20.00,

100 βακμοί
80 βακμοί
50 βακμοί
30 βακμοί
10 βακμοί

Ο Τελικόσ Γρίφοσ
Οι βακμοί που κερδίηουν οι ομάδεσ ακροίηονται και ορίηουν τθ ςειρά με τθν οποία κα
πάρουν τον τελευταίο γρίφο.
Ο τελικόσ γρίφοσ κα δοκεί ςτθν ομάδα που προθγείται ςτισ 18.00 ακριβώσ !
Στισ ομάδεσ με κζςθ 2-6 ςτισ 18.05
Στισ ομάδεσ 7-11 ςτισ 18.10
Στισ υπόλοιπεσ ομάδεσ ςτισ 18.15
Νικιτρια ομάδα του διαδικτυακοφ παιχνιδιοφ κα είναι φυςικά αυτι που κα βρει το
κθςαυρό !
Κυνθγοί, Καλι αρχι και καλι ςασ διαςκζδαςθ !!!

