Αγαπητοί κυνηγοί μας,

Η ομάδα ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ διοργανώνει το 6ο Εφηβικό Κυνήγι Θησαυρού για
τα παιδιά της Α’, Β’ και Γ΄ Γυμνασίου, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10
Απριλίου 2022, στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου.
Η έναρξη του φετινού κυνηγιού θησαυρού θα είναι στις 02:02 μ.μ. στην
Πλατεία Μικρασιατών. Σας παρακαλούμε να φροντίσετε να είστε όλοι εκεί
στη 13:31, ώστε να μην καθυστερήσουμε να παίξουμε!
Τόπος διεξαγωγής του παιχνιδιού θα είναι η Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου,
όπως αυτή οριοθετείτε από το χάρτη που έχουμε αναρτήσει στην
ιστοσελίδα μας. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να κινηθείτε αυστηρά εντός των
ορίων αυτών.
Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο παιχνίδι θα αποτελούνται από 7-10
παιδιά, που φοιτούν στην Α', Β' και Γ' τάξη του Γυμνασίου. Θα επιλεχθούν
οι 30 πρώτες συμμετοχές.
Η Δήλωση Συμμετοχής μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης των
γονέων όλης της ομάδας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email
6efiviko@gmail.com έως 01/04/2022.
Το λάβαρο της ομάδας σας (ύψους έως 1,5μ) θα πρέπει να το έχετε μαζί
σας την Κυριακή 10 Απριλίου και το θέμα είναι «Αξίες της Ζωής».
Για την συμμετοχή σας στο παιχνίδι δεν θα χρειαστείτε τίποτα παραπάνω
από ότι εσείς κρίνετε ότι θα σας εξυπηρετήσει… και φυσικά Κέφι,
Παρατηρητικότητα, Ομαδικότητα, Αγάπη για το παιχνίδι μας και Θετική
Διάθεση!
Για ευχέρεια κινήσεων προτιμότερα είναι άνετα ρούχα και παπούτσια.
Προσφορά συμμετοχής: Το Σάββατο 09 Απριλίου 2022 και ώρες που
θα μάθετε από την σελίδα μας www.anixneutes.eu , τον Team FM και την
εφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση, θα περιμένουμε κάθε ομάδα στην
Πλατεία Μικρασιατών, όπου θα πρέπει να κρατά μία σακούλα με τρόφιμα
μακράς διάρκειας (π.χ. ρύζι, μακαρόνια, όσπρια, γάλα εβαπορέ, πελτέ

ντομάτας κλπ.), τα οποία θα διατεθούν στα παιδικά συσσίτια της Κυρίας
των Αγγέλων και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Η ραδιοφωνική εκπομπή που θα πραγματοποιηθεί την 27/03/2022
και ώρα 18:00-20:00 στον TEAM FM, θα σας δώσει περισσότερες
διευκρινήσεις για το παιχνίδι. Μείνετε συντονισμένοι!

Καλό θα είναι να θυμάστε:
 Η διοργανώτρια ομάδα έχει φροντίσει για την περιφρούρηση του
χώρου.
 Όλα τα σημεία που θα αναζητάτε θα βρίσκονται σε εξωτερικούς
χώρους. Δεν μπαίνουμε σε αυλές και μαγαζιά.
 Δεν επιτρέπονται ποδήλατα, πατίνια κλπ.
 Να μη καταστρέφετε τα σημεία.
 Να μην ενοχλείτε τους συμπαίκτες σας των άλλων ομάδων.
 Να απευθύνεστε στους διοργανωτές όταν χρειάζεστε βοήθεια ή
διευκρινήσεις.
 Να ειδοποιήσετε την διοργανώτρια ομάδα σε περίπτωση που
καθυστερήσει να επιστρέψει στο αρχηγείο σας κάποιος συμπαίκτης
σας.
 Στο τέλος του παιχνιδιού να χρησιμοποιήσετε τις σακούλες που θα
υπάρχουν στο χώρο για την συλλογή των σκουπιδιών.
 Να μην ξεχάσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα.

