ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 24ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
2022 (ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Το παιχνίδι ξεκινά…
Μέσα από την ιστοσελίδα μας www.anixneutes.eu , την εφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση και τον TEAM
FM, θα ενημερωθείτε για την ώρα της πρώτης μας συνάντησης, στην Πλατεία Μικρασιατών.
*Απαραίτητη είναι η παρουσία των μελών της ομάδας σας και του συνοδού σας για την παραλαβή των
διακριτικών που χρειάζονται για τη συμμετοχή σας στο παιχνίδι.
*Κάθε ομάδα 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.
*Κάθε ομάδα θα πρέπει να φέρει το λάβαρό της.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Α.ΚΑΝΟΝΕΣ
 Δώστε όνομα στην ομάδας σας εμπνευσμένο από Πραγματικά και Φανταστικά Επαγγέλματα!
 Να φοράτε άνετα και ζεστά ρούχα.
 Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η χρήση κινητών τηλεφώνων ,laptop και υπολογιστών κάθε είδους.
Σε περίπτωση που βρεθούν θα κρατηθούν από τους διοργανωτές και θα επιστραφούν μετά το
τέλος του παιχνιδιού.
 Επιτρέπονται στα αρχηγεία οι σημειώσεις της ομάδας «ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ» και κάθε είδους
προσωπική σημείωση .
 Απαγορεύεται η επικοινωνία με γονείς, δασκάλους και οποιονδήποτε ενήλικα συνοδό ή μη. Για
οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε ΜΟΝΟ στους “Ανιχνευτές”.
 Δεν μπαίνουμε σε εσωτερικούς χώρους αυλών, σπιτιών, καταστημάτων. Τα σημεία θα
βρίσκονται ΜΟΝΟ σε εξωτερικούς χώρους. Απαγορεύεται αυστηρά να ακολουθήσουμε άγνωστο
άτομο και να μπούμε σε εσωτερικό χώρο (πχ. σπίτι του) για οποιοδήποτε λόγο.
 Δεν επιτρέπονται ποδήλατα, πατίνια κλπ.
 Σεβόμαστε και δεν καταστρέφουμε σημεία. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε κατεστραμμένο
σημείο το αναφέρετε στους “Ανιχνευτές”.
 Σεβόμαστε τους συμπαίκτες μας και τους αντιπάλους μας. Παίζουμε με ομαδικότητα και
συνεργασία, ελέγχουμε να είμαστε όλοι μαζί και να συμμετέχουμε εξίσου. Στην περίπτωση που
κάποιος συμπαίκτης σας απουσιάζει από την ομάδα αρκετή ώρα αναζητήστε τον και
ενημερώστε τους “Ανιχνευτές”.
 Δεν παίζουμε εκτός ορίων, όπως αυτά ορίζονται από τους “Ανιχνευτές” (θα υπάρχουν
κόκκινες κορδέλες που θα οριοθετούν το χώρο) και απεικονίζονται στο χάρτη που θα σας
δοθεί.

 Για οποιαδήποτε απορία-πληροφορία απευθύνεστε ΜΟΝΟ στους “Ανιχνευτές” που θα
κυκλοφορούν ανάμεσά σας και θα φορούν διακριτικά- μπουφάν της ομάδας.
 Αναφέρετε αμέσως στους “Ανιχνευτές” τυχόν τραυματισμό συμπαίκτη σας ή αδιαθεσία που
αισθάνεστε. Στον χώρο θα υπάρχουν άλλωστε οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.
 Σεβαστείτε το περιβάλλον και το χώρο που θα παίξετε. Η διοργανώτρια ομάδα θα έχει
φροντίσει σε κάθε αρχηγείο να υπάρχει σακούλα για τα σκουπίδια της ομάδας σας. Φροντίστε
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά το τέλος του να καθαρίσετε το αρχηγείο σας και το
χώρο γύρω από αυτό.

Β.ΠΟΙΝΕΣ



Αν παρατηρηθεί καταστροφή σημείου από παίκτη θα αποβληθεί άμεσα ΟΛΗ η ομάδα.
Αν παρατηρηθεί οποιασδήποτε μορφής βοήθεια από οποιονδήποτε εκτός των «Ανιχνευτών» ή
χρήση κινητού τηλεφώνου, η ποινή που θα τεθεί θα είναι από χρονικό περιορισμό μισής ώρας
για την παραλαβή του επόμενου γρίφου έως ολοκληρωτική αποβολή της ομάδας από το
παιχνίδι.



Σε περίπτωση διαπληκτισμού μεταξύ αντιπάλων ομάδων, οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου δεν
παίζουν για τον επόμενο γρίφο, κρατώντας μας παρέα στο «Σπίτι του Πολιτισμού»
Ελπίζουμε να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να τιμωρήσουμε κάποιον, αλλά πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι οι παραπάνω αναφερόμενες ποινές θα εκτελεστούν στο ακέραιο για την ομαλή
διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Γ.ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Για τη συμμετοχή στο παιχνίδι θα χρειαστούν:
 Κατασκευή Λαβάρου:
Εμπνευστείτε από το όνομα της ομάδας σας, φτιάξτε το Λάβαρο σας και φέρτε
το μαζί σας το Σάββατο το απόγευμα. Διάσταση κατασκευής έως 40*60 εκ.
Στερεώστε το λάβαρό σας σε κοντάρι ύψους 1,50 μ.
 Μολύβια
 Γόμες
 Μεγεθυντικό Φακό
 Κουτί παπουτσιών
 Καλή διάθεση

Δ.ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση των γρίφων είναι η ανάγνωση και κατανόηση
του βιβλίου που σας δίνουμε. Είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθείτε όλοι μαζί και να το
διασκεδάσετε.
 ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ! Φυλάξτε τα χαρτιά των γρίφων μέσα στο κουτί σας.

 Στο σημείο που θα έρχεστε για τσεκάρισμα, να θυμάστε να έχετε ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
το καρτελάκι τσεκαρίσματος. Διαφορετικά, ακόμα και αν έχετε φτάσει στο σωστό
σημείο, η ομάδα σας δεν θα προχωράει παρακάτω.








Το πιο σημαντικό είναι να παραμείνετε ΟΜΑΔΑ. Με πνεύμα συνεργασίας:
Διαβάστε τον γρίφο.
Λύστε τον προσεκτικά.
Μελετήστε τον χάρτη.
Πάρτε μαζί σας το καρτελάκι τσεκαρίσματος.
Πηγαίνετε στο σημείο της λύσης.
Ελάτε να πάρετε τον επόμενο γρίφο από το «Σπίτι του Πολιτισμού» κρατώντας το
καρτελάκι τσεκαρίσματος.

ΚΑΛΗΕΠΙΤΥΧΙΑ!

