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Κανονισµοί και όροι συµµετοχής
1. Τι είναι το κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού
Ο κρυµµένος θησαυρός είναι ένα διασκεδαστικό και συνάµα συναρπαστικό παιχνίδι
που σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές. Σταθµοί σε αυτό το ταξίδι είναι άλλοτε οι
σπαζοκεφαλιές, οι δεξιότητες, η ευστροφία, η ταχύτητα και άλλοτε οι γρίφοι. Για το 1ο
Κυνήγι Κρυµµένου Θησαυρού στον Δήµο Αθηένου επιλέξαµε να έχουν πρωτεύοντα
ρόλο οι γρίφοι. Γρίφος στη διάλεκτο του Κρυµµένου Θησαυρού σηµαίνει µια σειρά
από οδηγίες ή βοηθήµατα, µέσω των οποίων η οµάδα προσπαθεί να βρει απαντήσεις,
να βρει αντικείµενα και να οδηγηθεί στα σωστά σηµεία ούτως ώστε να φέρει εις πέρας
µια συγκεκριµένη αποστολή σε κάθε σηµείο. Φυσικά, θα υπάρχουν εκπλήξεις και
δραστηριότητες που θα τις µάθετε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το παιχνίδι
διαδραµατίζεται στα δηµοτικά όρια της Αθηένου και αναδεικνύει ιστορικά στοιχεία της
περιοχής, του τοπίου, της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και όχι µόνο.

2. Όροι συµµετοχής
•

Συγκροτήστε τη δική σας

οµάδα, από τρία (3) έως εφτά (7) άτοµα, και

ετοιµαστείτε για ένα διασκεδαστικό και περιπετειώδη αγώνα.
•

Όλοι οι νέοι και οι νέες, άντε και λίγο µεγαλύτεροι από 14 έως 116 ετών,
µπορούν να πάρουν µέρος στο πρώτο κυνήγι κρυµµένου θησαυρού. Όσοι είναι
κάτω των 14 πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικες.

•

Δώστε ένα όνοµα στην οµάδα σας. Τα µέλη της οµάδας είναι µαζί καθόλη τη
διάρκεια του παιχνιδιού.

•

Συµπληρώστε την αίτηση συµµετοχής την οποία µπορείτε να προµηθευτείτε
από το Καλλινίκειο Δηµοτικό Μουσείο ή από υπεραγορές, καφετέριες, καφενεία
κ.λ.. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν το αργότερο µέχρι τις 30
Σεπτεµβρίου 2017 στις 3 µ.µ. στο Καλλινίκειο Δηµοτικό Μουσείο ή να
σταλούν ηλεκτρονικά στο museum@athienou.org.cy

•

Απαραίτητα σύνεργα: Ρούχα εκστρατείας, µολύβι και χαρτί, φακούς, ανοιχτήρι
για κρασί, φελλούς, φωτογραφική, µέτρο ραπτικής, κράνος, ζώνη, σχοινί, και
ότι άλλο προαιρείσθε.

3. Τρόπος διεξαγωγής
Ως ηµέρα διεξαγωγής του κυνηγιού έχει οριστεί

η Κυριακή 15 Οκτωβρίου

2017 και ώρα έναρξης 3 το απόγευµα, από το χώρο στάθµευσης του
Καλλινίκειου Δηµοτικού Μεγάρου. Εκεί θα δοθεί στους αρχηγούς των οµάδων ο
πρώτος γρίφος.
Στη διάρκεια του παιχνιδιού θα πρέπει να επιλυθούν συνολικά 7 γρίφοι που θα σας
οδηγήσουν στον τελευταίο και τυχερό 8ο γρίφο. Για κάθε γρίφο ή δοκιµασία που
λύνετε, θα κερδίζετε τους ανάλογους βαθµούς.
Νικήτρια οµάδα θα αναδειχθεί η οµάδα µε την υψηλότερη βαθµολογία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας θα προσµετρηθεί η ταχύτητα ολοκλήρωσης όλων των γρίφων.
Λοιπές χρήσιµες πληροφορίες:
-

Κράτα ό,τι σου δίνουν, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χρειαστεί

-

Βλέπε, άκου, ρώτα

-

Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο µονοπάτι

-

Να θυµάσαι όλα τα παραπάνω

4. Έπαθλα
1η Οµάδα : Δωροκουπόνια από... και δυνατότητα διοργάνωσης, εφόσον επιθυµεί
του Κυνηγιού του Κρυµµένου Θησαυρού του χρόνου.
2η Οµάδα :

Καφέ/ποτό και µια βάφλα της αρεσκείας σας από το ΘΕΣΣ ΚΑΦΕ

3η Οµάδα:

Θησαυροφυλάκια µε εκπλήξεις

Οι λοιπές οµάδες θα κερδίσουν την αγάπη και τον θαυµασµό µας.

5. Λοιποί Όροι
Α. Οι δοκιµασίες καθώς και η επίλυση των γρίφων, δεν απαιτούν καµία ιδιαίτερη
σωµατική αντοχή ή δύναµη.
Β. Οι µετακινήσεις που γίνονται από τις οµάδες στα όρια του Δήµου Αθηένου
πραγµατοποιούνται µε δική τους ευθύνη. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας πρέπει να
τηρείται κατά γράµµα και εφόσον διαπιστωθεί κάποια παρατυπία από κάποιο παίχτη,
µπορεί να οδηγήσει σε άµεση αποβολή της αντίστοιχης οµάδος.
Γ. Οι οµάδες που καταστρέψουν οποιοδήποτε στοιχείο για να εµποδίσουν τις
υπόλοιπες οµάδες να συνεχίσουν το παιχνίδι, αποκλείονται αµέσως.
Δ. Η οργανωτική επιτροπή είναι αρµόδια για επίλυση κάθε ένστασης ή διαφωνίας που
µπορεί να προκύψει.
Ε. Θα δοθεί στους αρχηγούς των οµάδων βοηθητικό υλικό για το παιχνίδι.
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ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Η συµµετοχή στο παιχνίδι ΚΥΝΗΓΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2017 γίνεται µε
προσωπική ευθύνη του καθενός. Ο αρχηγός της οµάδας δηλώνει ότι ενεργεί και για
λογαριασµό των λοιπών µελών της οµάδας και αναλαµβάνει την υποχρέωση να
ενηµερώνει τα υπόλοιπα µέλη για τους όρους του κυνηγιού, τους οποίους όλα τα µέλη
της οµάδας δέχονται ανεπιφύλακτα. Οι διοργανωτές έχουν την ευθύνη της
εγκυρότητας των γρίφων του παιχνιδιού και των αποτελεσµάτων.
Αποδέχοµαι τους όρους συµµετοχής.
Ο αρχηγός της οµάδας,
Ονοµατεπώνυµο
Υπογραφή

Ο παραλαβών
Υπογραφή

Αθηένου

2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΣΕΙΡΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι δηλώσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές στο Καλλινίκειο Δηµοτικό Μουσείο από τις
7.30 π.µ. µέχρι τις 3.00 µ.µ. κατά τις εργάσιµες µέρες ή ηλεκτρονικά στο
museum@athienou.org.cy το αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2017.

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής

*Σηµείωση: Να δίνεται αντίγραφο της δήλωσης συµµετοχής στον αρχηγό της οµάδας.

