Taisyklės
Taškai
Laimi daugiausiai taškų surinkusi komanda. Komanda gali gauti arba prarasti taškus už:
- Už teisingai atspėtą objektą ir asmenukę prie jo.
- Išnaudotą laiką.
Užduotys ir asmenukės
Žaidimas susideda iš tam tikro užduočių skaičiaus, kiekviena užuomina vertinama 5, 10, 15 arba 20
taškų.
Dalyviai neprivalo išspręsti visų užduočių. Užduotis atlikusi komanda turi pateikti asmenukes su
užduoties numeriu.
Lenktynės
Lenktynės vyks 2018 m. lapkričio 9-11 dienomis Berlyne.
Lenktynių trukmė – 120 minučių (2 valandos).
Komanda gaus papildomų taškų, jei įvykdys užduotis per trumpesnį laiką. Komandai bus skiriamas 1
papildomas taškas už kiekvieną nepanaudotą minutę, pradedant 90 minučių nuo lenktynių pradžios.
Pavyzdžiui, jei komanda pasiekia galutinį tikslą po 105 minučių nuo varžybų pradžios, komanda
papildomai gauna 15 taškų (120 – 105 = 15). Maksimalus papildomas taškų kiekis už laiką – 30
taškų.
Komanda praranda vieną tašką už kiekvieną papildomą minutę, po 120 minučių nuo pradžios.
Pavyzdžiui, jei komanda finišuoja po 130 minučių, atskaičiuojama 10 taškų (120 – 130 = -10).
Varžybų pradžia
Kiekvienai komandai prieš pradedant pateikiama:
 Informacija apie tai, kaip įkelti nuotraukas su atsakymais į užduotis.
 SIM kortelė su interneto prieiga.
 Užduočių sąrašas.
 Veiksmo kamera (Go-Pro).
Atsakymai į užduotis
Nusifotografavus prie objekto nuotrauka su tiksliu užduoties numeriu ant nuotraukos arba jos
pavadinime turi būti atsiųsta tiesiogiai organizatoriui (išsami informacija bus pateikta prieš
prasidedant varžyboms).
Kitos taisyklės ir prizai
a) Registracija vyksta iki 2018 m. spalio 14 d. 23:59.
b) Iki spalio 16 dienos bus informuoti visi dalyviai, patekę į antrą etapą, kuriame reikės
sumontuoti komandos prisistatymo video klipą (daugiausiai 1 minutės trukmės). Video reikia
atsiųsti iki spalio 28 dienos 23:59.
c) Laimėtojai bus atrenkami 2018 m. spalio 29 dieną. Su jais bus susisiekta asmeniškai el. paštu,
telefonu arba Facebook platformoje.
d) Lenktynėse dalyvauja 5 atrinktos komandos, kiekvieną komandą sudaro du asmenys.
e) Registruodamasis jūs patvirtinate, kad visi komandos nariai yra pilnamečiai.
f) Registruodamasis jūs patvirtinate, kad jūsų komanda galės išvykti 2018 m. lapkričio 8 d.
23:45 iš Kauno ir išvykti atgal 2018 m. lapkričio 11 d. 22:00 iš Berlyno. Kelionę pirmyn ir
atgal remia ECOLINES.

g) Registruodamasis jūs patvirtinate, kad naudosite ECOLINES suteiktą firminę atributiką
varžybų metu bei saugosite išduodamą inventorių (SIM kortelė, Go-Pro kamera).
h) Dalyvaudami lenktynėse suteikiate leidimą dalintis nufilmuota/ nufotografuota vaizdo
medžiaga.
i) Registruodamasis jūs sutinkate, kad marketingo ar informavimo tikslais būtų naudojami jūsų
asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris), taip pat sutinkate
laikytis nurodytų organizatorių taisyklių ir sprendimų.
j) Norint dalyvauti varžybose būtina turėti išmaniuosius telefonus. SIM kortelę teikia
organizatoriai.
Laimėtojų prizai
1 vieta - 2 bilietai į abi puses pasirinktu maršrutu su 150 eur. apgyvendinimui
2 vieta - 2 bilietai į abi puses pasirinktu maršrutu
3 vieta - 2 bilietai į abi puses pasirinktu maršrutu
4 vieta - 2 bilietai į abi puses į vieną iš miestų: Berlynas, Praha, Varšuva, Talinas, Ryga
5 vieta - 2 bilietai į abi puses į vieną iš miestų: Berlynas, Praha, Varšuva, Talinas, Ryga
Prizais galima pasinaudoti nuo 2018 11 12 iki 2018 12 15 ir nuo 2019 01 11 iki 2019 04 11.
Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas.

