23ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΘΗΣΑΥΡΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

«ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ»
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητά μας παιδιά, το παιχνίδι μας φέτος θα διεξαχθεί στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2020,
μέσα στα όρια του χάρτη που σας δίνεται.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τις 08-01-2020 ημέρα Τετάρτη έως τις 1001-2020 ημέρα Παρασκευή κάθε απόγευμα από τις 18.00 – 21.00 και το Σάββατο 1101-2020

από τις 11.00-14.00 , στο Γραφείο της ΚΕΔΗΡ , Αρκαδίου 50 Ρέθυμνο.

Χρονική παράταση δεν θα δοθεί.
-

Στο παιχνίδι μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ τα παιδιά της Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του
Δημοτικού.

-

Σε κάθε ομάδα μπορούν να μετέχουν 7-10 παιδιά.

-

Από τα σχολεία εκτός πόλης θα γίνουν δεκτές μία ομάδα από την Ε’ τάξη και μία
ομάδα από την ΣΤ’ τάξη κάθε σχολείου.

-

Θα παίξουν οι πρώτες 80 ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή

-

Κάθε ομάδα μπορεί να έχει ένα όνομα, που να έχει σχέση με πλανήτες κι αστερισμούς.
Επίσης κάθε ομάδα μπορεί να δημιουργήσει δικό της όνομα σχετικό με πλανήτες κι
αστερισμούς. Σε περίπτωση σύμπτωσης, το όνομα θα κρατά η ομάδα που το έχει
δηλώσει πρώτη. Καλό θα ήταν κάθε ομάδα να έχει δημιουργήσει κι εφεδρικά ονόματα
για αυτή την περίπτωση.

-

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή, είναι η καταβολή από κάθε παιδί του
ποσού των 3 ευρώ που θα παραδίδεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής στην
διοργανώτρια ομάδα. Μέρος του ποσού θα διατεθεί για κοινωφελή σκοπό.

-

‘Όλα τα έντυπα που θα χρειασθεί να συμπληρώσετε (δήλωση συμμετοχής της ομάδας,
υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων-κηδεμόνων) θα τα βρείτε στη σελίδα μας που είναι
www.mpoumpounes.com στην ενότητα 23Ο Παιδικό Κυνήγι Θησαυρού .
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-

Θα πρέπει να ενημερώνεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη σελίδα μας στο
www.mpoumpounes.com και στην ενότητα 23Ο Παιδικό Κυνήγι Θησαυρού, να ακούτε
ΤΕΑΜ FM στους 102 FM κι επίσης να διαβάζετε την εφημερίδα ΚΡΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.

-

Ραδιοφωνική εκπομπή θα γίνει στις 26/01/20 ημέρα Κυριακή από την συχνότητα
του ΤΕΑΜ FM στους 102 FM από τις 18.00 έως τις 19.30 το απόγευμα

-

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα
6978148714 (Πόπη Τσαχάκη) και 6972209909 ( Αντώνης Αραμπατζόγλου)

-

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο e-mail : paidiko@mpoumpounes.com

Συμβουλές και κανόνες του παιχνιδιού
Τις συμβουλές μας πρέπει να τις διαβάσετε προσεκτικά. Τους κανόνες μας όμως, πρέπει να
τηρήσετε πιστά, μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

Α.ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
-

Προσέχουμε την ενδυμασία μας (άνετα και ζεστά ρούχα, παπούτσια αθλητικά, αδιάβροχο
για καλό και για κακό).

-

Πίνουμε πολύ νερό και ξεκουραζόμαστε όταν αισθανθούμε κουρασμένοι

Β.ΚΑΝΟΝΕΣ
-

Όλα τα κινητά κάθε ομάδας , πρέπει να δοθούν στους συνοδούς πριν την διεξαγωγή του
παιχνιδιού. Αν βρεθούν από τους διοργανωτές θα επιστραφούν στο τέλος του κυνηγιού.

-

Απαγορεύονται laptop και υπολογιστές κάθε είδους.

-

Επιτρέπονται στα αρχηγεία οι σημειώσεις της ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» και κάθε
είδους προσωπική σημείωση . Σημειωματάριο και στυλό ή μολύβι για κάθε κυνηγό,
είναι απαραίτητα.

-

Δεν είναι απαραίτητα

αιχμηρά αντικείμενα (ψαλίδι, χαρτοκόπτη κλπ.) γιατί δεν θα

χρειασθούν.
-

Δεν επιτρέπονται τροχοφόρα (πχ ποδήλατα, πατίνια κλπ.).

-

Υπάρχει σεβασμός για τα σημεία. Αν διαπιστωθεί καταστροφή σημείων γίνεται
αμέσως αναφορά στους «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ».

-

Προσέχουμε τους συμπαίκτες μας και δεν δημιουργούμε φασαρίες .
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-

Δεν έχουμε καμία απολύτως επαφή με τους γονείς μας και τους δασκάλους μας, ή
οποιονδήποτε μεγαλύτερο και μη συμπαίκτη μας.

-

Δεν μπαίνουμε σε εσωτερικούς χώρους αυλών, σπιτιών, καταστημάτων. Τα σημεία
θα βρίσκονται ΜΟΝΟ σε εξωτερικούς χώρους. Θα είναι σε σημείο που με τα μάτια μας
μπορούμε να δούμε καθαρά, χωρίς να χρειάζεται να σκαρφαλώνουμε.

-

Απαγορεύεται αυστηρά να ακολουθήσουμε άγνωστο άτομο και να μπούμε σε
εσωτερικό χώρο (πχ. σπίτι του) για οποιοδήποτε λόγο.

-

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι διοργανωτές «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» θα κυκλοφορούν
ανάμεσα στις ομάδες με τα διακριτικά τους (καπέλο και μπουφάν με το σήμα της
ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ»).

-

Αναφέρουμε

στους

«ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ»

αμέσως

τραυματισμό

συμπαίκτη

μας,

καθυστέρηση ή εξαφάνιση του από το κυνήγι.
-

Οι «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» θα έχουν φροντίσει σε κάθε παιδικό αρχηγείο να υπάρχει
σακούλα σκουπιδιών, ώστε στο τέλος του παιχνιδιού να φροντίσει κάθε ομάδα να μην
αφήσει σκουπίδια . Οι παίκτες θα πρέπει να διατηρήσουν την καθαριότητα των χώρων
που θα κινηθούν. Παρακαλούμε να μην αφεθούν σκουπίδια (χαρτιά, τσίχλες κλπ) και
να υπάρξει φροντίδα στο τέλος του παιχνιδιού να μαζευτεί κάθε άχρηστο αντικείμενο
που θα υπάρχει γύρω από το αρχηγείο

Γ.ΠΟΙΝΕΣ
Ευχόμαστε να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη και δύσκολη θέση να επιβάλουμε οποιαδήποτε από
τις παρακάτω ποινές αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι θα επιβληθούν αν χρειαστεί.
-

Αν παρατηρηθεί καταστροφή σημείου από παίκτη, κι αυτό εξακριβωθεί θα αποβληθεί
ο παίκτης.

-

Αν παρατηρηθεί οποιασδήποτε μορφής βοήθεια από ενήλικο σε παίκτη, ο παίκτης
αποβάλλεται και η ομάδα του αν και δεν είναι υπεύθυνη, παίρνει τον επόμενο γρίφο
με καθυστέρηση ενός τετάρτου.

-

Σε περίπτωση διαπληκτισμού μεταξύ αντιπάλων ομάδων, οι πρωταγωνιστές του
επεισοδίου δεν παίζουν για τον επόμενο γρίφο, πίνοντας

μαζί μας στο «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» μια πορτοκαλάδα.
-

Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα παραπάνω, συζητήστε τις απορίες σας με τους
δασκάλους και τους συνοδούς σας και δημιουργείστε τους δικούς σας εσωτερικούς
κανόνες για την ομάδα σας.

Καλή σας επιτυχία και κυρίως καλή σας διασκέδαση!
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