Kedves Olvasóink!
Könyvtárunk 2018. július 2-tól szeptember 15-ig újra nyári vetélkedőt hirdet játékos kedvű érdeklődők számára!
Az alábbi listán olvashatják a helyszínleírásokat és a hozzájuk tartozó kérdéseket.
Idén három külön feladatsorral készültünk.
„Csöppnyi utcák”
Minden, a játékban szereplő kis utcácskában elhelyeztünk egy laminált lapot egy idézettel, verssel, regényrészlettel. Ezekben
az idézetekben pirossal jelöltük azokat a szavakat (nyomokat), ami a következő utcára utal. A nyomokat követve eljuttok az
utolsó helyszínre, ahol egy üvegcsében megtaláljátok azt az e-mail címet, amire szeretnénk, hogyha az utcanevekből írnátok
egy rövid verset, mesét, történetet a részt vevők megjelölésével. A legjobb írást külön díjazzuk.
Az első nyomot a Gárdonyi Kilátóban találjátok, ahol mellette elhelyeztünk egy üveget, benne térképekkel, amiket
használhattok a kincskeresés folyamán. Minden keresett utca névvel szerepel rajta.
A helyszíneken elhelyezett üvegekben apró ajándékok várják a játékosokat!
„Atomos történetek”
1. Hány egyforma antennatorony található az Atomerőmű Rádióamatőr Sportklub ürgemezei épületénél?
2. Az Atomerőmű Sportegyesület labdarúgópályáján található eredményjelző legfelső sora hány darab kijelzőblokkból áll?
3. A Forráspont Paksi Energiaház napeleme hány panelen gyűjti a napenergiát?
4. A Barátság úti emlékmű tanúsága szerint a Magyar Néphadsereg hányas számú alakulata vett részt az atomerőmű és a
lakótelep építésében?
5. A Energetikai Szakgimnázium és Kollégium sportcsarnokához kihelyezett idézet tanúsága szerint mennyibe került az
ESZI sportcsarnok épületének építése?
Az egyes kérdések megválaszolásával kapott számok számjegyeinek összege adja a megoldást. Több számjegyű megoldás
esetén ezek a számjegyek is egyenként összeadandók. (Ha az öt kérdés megoldása például ezek a számok lennének: 9, 15, 74,
3721, 950000, akkor a megfejtés 9+1+5+7+4+3+7+2+1+9+5+0+0+0+0, vagyis 53 lenne.)
Kérjük, a megoldást a konyvtar.rendezvény@paks.hu e-mail címre juttassák el!
A helyszíneken fellelhető üvegekben kis ajándékokra bukkanhatnak a résztvevők.
„Környékbeli kódorgások!”
1. Milyen magyar nyelvű felirat olvasható a gyapai Orvoskúti Kápolna bejárata mellett?
2. Milyen nyilvántartási szám olvasható a vörösmalmi horgásztavon található bárka oldalán?
3. Hány katicapötty látható a Cseresznyéskert Erdei Iskolában található bogárhotel tábláján?
4. Hány nyári lúd fióka látható a madocsai Viza Bisztró és Vendégház mellett található tájékoztató táblán?
5. Melyik pókfaj szerepel a táblán az Ürge-mezei tanösvény 7. állomásán?
A játék teljesítéséhez az egyes helyszíneken készített selfie fényképeket, vagy a válaszokat kérjük eljuttatni egyetlen üzenetben
a konyvtar.rendezvény@paks.hu e-mail címre.
Eredményhirdetés
Az egyes játékok helyes megfejtői, illetve mindhárom játékot eredményesen teljesítők között a vetélkedőt záró családi napon
nyereményeket sorsolunk ki az őszi Országos Könyvtári Napok keretében.
Jelentkezés
Kérjük, az alábbi hivatkozásokon elérhető regisztrációs űrlapok egyikén jelezzék előre részvételüket!
"GEOBOOK CATCHING" - Kincskereső játék 2018 egyéni nevezési űrlap
"GEOBOOK CATCHING" - Kincskereső játék 2018 csoportos nevezési űrlap
Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk a játékokhoz!

