ΚΑΝΟΝΕΣ & ΠΟΙΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ 19ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2016
ΚΑΝΟΝΕΣ
Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να εφαρμόσετε πιστά
τους κανόνες του παιχνιδιού μας:

1.

Να φοράτε άνετα ζεστά ρούχα και αθλητικά παπούτσια (κρατάτε μία αλλαξιά ρούχα σε
περίπτωση που ιδρώσετε ή βραχείτε).

2.

Απαγορεύονται ΑΥΣΤΗΡΑ η χρήση κινητών, tablet, laptop, υπολογιστών. Σε περίπτωση
που βρεθούν θα κρατηθούν από τους διοργανωτές και θα επιστραφούν στους χρήστες μετά
το τέλος του παιχνιδιού.

3.

Απαγορεύεται η επαφή με τους γονείς σας, τους δασκάλους σας και με οποιοδήποτε
μεγαλύτερο αλλά και μη συμπαίκτη σας. Εάν χρειάζεστε διευκρινήσεις για την επίλυση των
γρίφων μπορείτε να ζητάτε μόνο από τους Γκουσγκούνηδες.

4.

Να κρατάτε σημειωματάριο και στυλό ή μολύβι για σημειώσεις που πιθανό να κρατήσετε
την ώρα του παιχνιδιού, επίσης θα σας χρειαστούν ψαλίδι χαρτοκοπτικής και μολύβι
κάρβουνο.

5.

Δεν επιτρέπονται ποδήλατα, πατίνια κλπ. Πιο γρήγορα φτάνουμε με τα πόδια μας.

6.

Σεβόμαστε και δεν καταστρέφουμε σημεία. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε σημείο
κατεστραμμένο το αναφέρετε στην διοργανώτρια ομάδα Γκουσγκούνηδες.

7.

Προσέχετε να μη δημιουργείτε φασαρίες με συμπαίκτες σας αλλά και με αντιπάλους.

8.

Δεν μπαίνετε σε εσωτερικούς χώρους αυλών, σπιτιών, καταστημάτων κλπ. Τα σημεία θα
βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο σε θέση που μπορείτε να εντοπίσετε χωρίς να χρειάζεται
να σκαρφαλώνετε.
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9.

Απαγορεύεται Αυστηρά να ακολουθήσετε άγνωστο άτομο και να μπείτε σε εσωτερικό
χώρο (σπιτιού του) για οποιονδήποτε λόγο.

10.

Για οποιαδήποτε απορία - πληροφορία θα απευθύνεστε στους Γκουσγκούνηδες που θα
κυκλοφορούν ανάμεσά σας και θα φορούν τα διακριτικά της ομάδας.

11.

Αναφέρετε

αμέσως

στους

Γκουσγκούνηδες

τυχόν

τραυματισμό

συμπαίκτη

σας,

καθυστέρηση του ή ακόμα και εξαφάνιση του από το κυνήγι.
12.

Η ομάδα των Γκουσγκούνηδων θα έχει φροντίσει σε κάθε αρχηγείο να υπάρχει σακούλα για
τα σκουπίδια της ομάδας σας. Εσείς και οι συνοδοί σας θα πρέπει να διατηρήσετε την
καθαριότητα των χώρων που κινείστε. Μην αφήνετε σκουπίδια και φροντίστε στο τέλος του
παιχνιδιού να μαζέψετε κάθε άχρηστο αντικείμενο που υπάρχει γύρο από το αρχηγείο σας.

ΠΟΙΝΕΣ
1.

Αν παρατηρηθεί καταστροφή σημείου από παίκτη και εξακριβωθεί θα αποβληθεί άμεσα
ολόκληρη η ομάδα.

2.

Αν παρατηρηθεί οποιασδήποτε μορφής βοήθεια από ενήλικα ή μεγαλύτερο παιδί σε
παίκτη ομάδας ή χρήση κινητού τηλεφώνου, η ποινή που θα τεθεί θα είναι από χρονικό
αποκλεισμό μισής ώρας για την παραλαβή του επόμενου γρίφου, της ομάδας που θα το
πράξει, έως ολοκληρωτική αποβολή από το παιχνίδι.

3.

Σε περίπτωση τσακωμού μεταξύ αντιπάλων, οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου θα
αποχωρούν από το παιχνίδι και θα προσέρχονται στο Σπίτι του Πολιτισμού μέχρι νεωτέρας
από τη διοργανώτρια ομάδα.

Ελπίζουμε να μη βρεθούμε σε καμία δυσάρεστη θέση αλλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι οι
ποινές που αναφέρουμε παραπάνω θα εφαρμοστούν στο ακέραιο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
Κουτάκης Κώστας: 6970546915, Πατρινού Μαρία: 6981056684.

Ελάτε να παίξουμε και να διασκεδάσουμε στο 19ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
της πόλης μας που διοργανώνουν οι ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΔΕΣ.
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