Loopkaart City Discovery Parijs (1.600 x 1.450 m)
Oranje stippen: vragen
Groene stippen: foto-opdrachten
Blauwe stip: Mededeling

Boven: screenshot van smartphone
Het ‘kaart-icoon’ geeft de afstand tot een bepaalde vraag aan.
Hier 39 meter. Als je je binnen een straal van 100 meter begeeft,
telt deze af. Bevind je je binnen een straal van circa 15 à 25
meter, dan verschijnt er een vraagteken of fotocamera. Druk
erop en beantwoord de vraag of doe de foto-opdracht. Is het
antwoord correct, dan ontvang je 10 punten. Bij een foto-opdracht
hangt het aantal punten af van jullie creativiteit en
originaliteit. De score is realtime te volgen van alle teams. Druk
daarvoor op de beker. Hier heeft team tien 85 punten
Linksonder zie je straks de valstrikken / boobytraps en
rechtsonder de uitdagingsspelletjes. SUCCES!!!!

WAVE Helpdesk (bel met je eigen telefoon)
+31 6 53 52 21 43 (Toon)

Loopkaart City Discovery Parijs (1.600 x 1.450 m)
Nog een paar belangrijke zaken:
•

De slaapstand van de telefoon is uitgezet. Dat moet ook, omdat de app alleen werkt als deze zichtbaar is.

•

De organisatie kan precies zien waar elk team zich bevindt. Als je buiten het loopgebied dreigt te gaan, krijg je van ons
een seintje.

•

De boobytraps / valstrikken worden 15 minuten na het opstarten van het spel geactiveerd. Tussen iedere valstrik zit
2 minuten. Je kunt dus geen 5 valstrikken meteen achter elkaar wegleggen. Leg de valstrikken op plaatsen, waarvan je
zeker weet dat andere teams er overheen gaan lopen. Dat mag ook op een vraag- of fotolocatie.

•

Je kunt niet over je eigen valstrik lopen.

•

Een weggelegde valstrik kan maar één maal opgeraapt worden.

•

Tussen de uitdagingsspelletjes zit 5 minuten. Daag dus andere teams regelmatig uit en wacht niet tot de laatste 15
minuten.

•

Als een vraag fout is beantwoord, kun je na één minuut nogmaals antwoorden.

•

Er zit voldoende beltegoed op voor dit spel, niet voor googelen, Youtube o.i.d. Mocht hierdoor het beltegoed opraken,
dan dient het team hiervoor de kosten te betalen.

•

We hebben de telefoon helemaal geprepareerd voor dit spel. Alle overbodige apps of apps die kunnen conflicteren
hebben we eraf gehaald of uitgezet. Ga niet aan de instellingen zitten.

•

Als er iets is met de telefoon of je hebt andere vragen, neem contact op met de Helpdesk van WAVE, met je eigen
telefoon.

•

Het actieve spel duurt ongeveer 2 uur. Aan het eind van de speeltijd wordt de eindlocatie via een appje op de telefoon
bekend gemaakt.

Iedereen heel veel plezier gewenst.
Team van WAVE-CityGames
Actief met stadsspellen in 35 steden in 8 landen
WAVE-CityGames.nl

