
Bojnická VeŠtica 

1. Stiahnite si aplikáciu HUNTER GAMES

2. Pridajte si hru tlačítkom + 3. Vložte kód, ktorý 
Vám prišiel po 
zaplatení emailom
(napr. YO23HCP)

AKO ZAČAŤ HRU?

4. Stiahnite si prílohy 

5. Pridajte členov 
tímu



7. Preštudujte si ikony. 
Hra sa spustí 
po skončení odpočítavania, 
ktoré začne po odklikaní 
významu ikon.

AKO ZAČAŤ HRU?

POZOR! 
PRED SPUSTENÍM HRY BUĎTE 

NA ADRESE ZAČIATKU TRASY UVEDENEJ V HRE.

8. Preštudujte si tipy do hry
Než vyrazíte, skontrolujte si: 
- nabitý mobil a typ
- písacie potreby sa môžu hodiť

Je dobré vedieť:
- hru môže naraz vidieť max 5 mobilov
- odpočet hry začína spustením hry na prvom mobile, no aby každý mobil hru videl, musí si ju spustiť manuálne. Najlepšie je sa dohodnúť a spraviť spustenie naraz
- hra končí splnením poslednej úlohy
- všetci hráči vidia úlohu a zadávanie odpovedí synchronizovane, posúvanie medzi stanoviskami musí ale každý na mobile klikať sám
- používajte aspoň 2 mobilné telefóny pre prípad technického výpadku jedného, aby ste mohli dohrať hru
- pozor na to, aby odpoveď zadával vždy len jeden človek
- oboznámte sa s pravidlami a časovými sankciami, každá nápoveda aj chybná odpoveď znamená trestné minúty (nápoveda = 10min, chybná odpoveď = 5min)
- ak si nie ste istí odpoveďou, môžete si vziať nápovedu. Každá úloha má žiadnu, 1 až 2 nápovedy
- kliknutím na ikonu nápovedy zistíte, či úloha obsahuje nápovedu. Trestné minúty sa pripočítajú, až keď príjem nápovedy potvrdíte
- zadanie aj nápovedu môže zadať ktokoľvek v mobile, ktorý je napojený k hre.  Dajte si preto pozor, či vždy v hre odpoveď píše len jeden človek u danej úlohy.
  V prípade, že zadávate chybnú odpoveď a zadáte ju dvaja naraz, máte dvojnásobný trestný čas za chybnú odpoveď
- úlohu môžete aj preskočiť - je za to 40 trestných minút
- počas celej hry musíte mať zapnuté GPS. Pokiaľ máte hru nastavenú a stiahnuté všetky prílohy k hre, dáta zapnuté v tejto hre mať nemusíte

Tip do hry:
Pozorne čítajte a nezabúdajte, čo máte v hre k dispozícii.
Písané textové odpovede musia byť gramaticky správne slovensky alebo česky, inak ich aplikácia nerozpozná (výnimkou je, ak je celý text bez diakritiky).
Nezabúdajte, že obsah hry je naším spoločným tajomstvom, aby si ju mohlo užiť viac hráčov ;)
Na konci hry sa dozviete aké je Vaše finálne skóre vypočítané na základe času a počtu nápoved. Čím vyššie skóre, tým lepšie poradie v rebríčku :)

BojnickÁ VeŠtica

6. Uzamknite 
si tím a kliknite 
na “Začni hrať”


