Geobook Catching2019
2019-ben is kincskereső játékra hívunk benneteket július 2. és szeptember 15. közötti időszakban.
A játékon való részvételhez regisztrálj a pakskonyvtar@gmail.com e-mail címre küldött üzenetben, vagy
személyesen a felnőtt vagy a gyermekkönyvtárban névvel, elérhetőséggel, életkorral. Ne felejtsétek el feltüntetni,
hogy egyéni vagy csoportos a nevezés, ha csoportos, hány fő vesz benne részt, hány gyermek, hány felnőtt!
A regisztrálás után egy számsort kaptok tőlünk, amivel ki tudjátok nyitni az első állomáson található dobozt
lezáró lakatot. Kérjük, mielőtt távoztok, zárjátok vissza!
A játék első állomása a Kincskereső Gyermekkönyvtár bejáratánál található. Minden állomást zászlóval jelölünk,
ám nem kizárt, hogy ezek el fognak tűnni. Pótoljuk, amint lehetséges! Megkönnyíti a munkánkat, ha erről
értesítenétek bennünket. A dobozban sok borítékot találtok, annyit vegyetek csak ki, ahány szükséges. A boríték
tartalmaz egy térképet, egy matricagyűjtőt és egy matricát.
A térképen a helyek nem lesznek feltüntetve, utcanevek alapján lehet tájékozódni, ezért nem árt, ha van nálatok
egy okostelefon. Ahol szükség lesz rá, ott tudjátok használni a free wifi hálózatot.
Minden helyen lesz a dobozban egy kép és egy feladat, vagy idézet. A képet és a feladatot ne vigyétek
magatokkal! A kép segít megtalálni a következő dobozt. Memorizáljátok, vagy fotózzátok le a telefonotokkal.
Minden dobozban lesz egy boríték matricákkal. Csak annyi matricát vegyetek ki, ahány matricagyűjtőtök
van! (Másnak ne vigyetek!)
Van, ahol szó- vagy képkirakóra kell készülni. A darabkákat legyetek kedvesek figyelemmel kezelni, minden egyes
rész kerüljön vissza a dobozba.
A második állomásnál egy kis keresztrejtvényt kell megfejtenetek.
A következő kérdésekre készüljetek:
Ki a Gittegylet elnöke?
Milyen típusú regény?
Ki írta a könyvet?
Ki a főszereplő?
Mi a neve a vörös inges testvérpárnak?
Pál utcai fiú, patak is van ilyen.
Mi az áruló Pál utcai fiú keresztneve?
Hogy hívják a kutyát a Grundon?
Hol van a vörös ingesek tábora?
Miért megy a harc?
A dobozban sok papír van, egyet töltsetek ki, vigyétek magatokkal!
A megoldás a következő helyszínre fog titeket vinni.
A keresztrejtvény alatt további utasításokat fogtok találni, ami segít odajutni.
A kincskeresést akkor tekinthetjük sikeresnek, ha minden állomást érintve összegyűjtöttétek a matricákat. A
kitöltött matricagyűjtőt a játék végéig hozzátok be a könyvtárba. Akik ezt megteszik, azok ajándékcsomagban
részesülnek, amit a záró rendezvényen osztunk ki. Aki esetleg azon nem tud jelen lenni, az később a könyvtárban
is átveheti az ajándékot.
Van két állomás, ahol nem árt, ha van nálatok szúnyogriasztó.
Sajnos mindig tűnnek el dolgok, reméljük ez idén nem lesz gyakori.
Amennyiben bármilyen problémátok adódik, hiányzik valahonnan valami, vagy elakadtatok, jelezzétek lehetőség
szerint a könyvtárban, a pakskonyvtar@gmail.com email címen vagy a Kincskereső facebook csoportban!
Jó játékot kívánunk!

