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Szabályzat

2022. december 9-11.

A kihívás menete

A Logirintus Hétvégi Kihívás 2022.12.9. 14:00-tól 2022.12.11. 23:00-ig a “Hóbortos havasok”, az

“Időutazás a pénz korszakaiba” valamint a “Misztikus utazás” című pályákon zajlik. A pályák

teljesítése asztali vagy hordozható számítógépről, táblagépről, mobiltelefonról vagy más böngészésre

alkalmas eszközről is lehetséges. A játékban részt vehetnek csapatok és egyéni versenyzők is,

leginkább a kiscsoportos (2-4 fő) együttműködést javasoljuk. A részvétel bárki számára nyitott

korhatárra való tekintet nélkül, bár minden pályán feltüntetjük a résztvevők ajánlott életkorát. A

kihívás során ugyanazon csapatnévvel több pálya is teljesíthető, az egyes pályákon egy csapat által

gyűjtött pontokat összeadjuk. A kihívásban való részvétel e-mail címes regisztrációhoz, vagy valamely

nevezési csomag megvásárlásához kötött. A regisztrációt vagy vásárlást a játék megkezdése előtt

bármikor el lehet végezni, mely néhány percet vesz igénybe. A kihívás minden egyes pályája egy

e-mail címről történő regisztráció mellett az első kitöltéskor számít bele a pontozásba, további

teljesítés is lehetséges, de ez már a kihívás eredményébe nem számít bele.

Szintek és fokozatok a Logirintusban

A játék során a Logirintus pályáin olvasható logikai fejtörőket helyesen megoldva juthatnak a

résztvevők előrébb a pályák sztorijaiban, illetve egyre magasabb szintekre. A szintek többségén (bár

nem minden szinten) a történet több irányba ágazik el, ezen irányok a kihívásban való teljesítmény

szempontjából egyenértékűek. A szintek elején minden esetben jelezzük, hogy hány feladat alkotja a

szintet, és ezek közül legalább hány feladat szükséges a szintlépéshez. A szinteken való előrejutással a

játékosok egyre magasabb fokozatra lesznek érdemesek, így rendre bronz-, ezüst-, arany- és

gyémántfokozaton lehet befejezni a játékot.

A kihívás teljesítéséhez minél több fejtörő helyes megoldása révén minél magasabb fokozaton kell

befejezni egy-egy játékot. A szabályos kijáraton elhagyott pályák teljesítéséért, így a teljesítménynek

megfelelően rendre 1, 2, 3 vagy 4 pontot gyűjt egy csapat, amennyiben bronz-, ezüst-, arany- vagy

gyémántfokozatot ért el.



A Hétvégi Kihívás során a játékosok által az egyes pályákon gyűjtött pontok összeadódnak. A legalább

6 pontot elérő csapatok Platinafokozatú Logirintus Megfejtő rangot kapnak, melyről (csapat)névre

szóló digitális oklevélben részesülhetnek.

A résztvevők díjazása

A kihívásban résztvevők az általuk teljesített pályákról a megadott (csapat)névre szóló online vagy

postai oklevélben részesülhetnek nevezési csomagtól függően. Amennyiben elérik a Platinafokozatú

Logirintus Megfejtő rangot, egyedi digitális oklevelet kaphatnak, továbbá részt vesznek egy

sorsolásán, aholi egyedi ajándékcsomagokat sorsolunk ki közöttük.

A Hétvégi Kihívás minden résztvevője partnerünk, a Posta Biztosító Zrt. által felajánlott utasbiztosítási

kedvezményben részesül, melynek kuponkódja a Logirintus pályáin található.

A kihívás eredménylistáját a www.logirintus.hu honlapon, valamint a www.facebook.com/logirintus

oldalon tesszük közzé. A díjazottakat e-mailben értesítjük, díjaikat postai úton juttatjuk el.

Gyakran ismételt kérdések

Van-e időkorlát egy pálya teljesítésére?

Nincs időkorlát, de érdemes a játékot a megadott időkereten belül befejezni. Emellett az

természetesen alapvető szabály, hogy minden pályát csak a megadott napokon lehet lejátszani,

egyébként a lejátszás nem számít bele a kihívásba.

Lehet-e olyan csapattal nevezni, ahol a tagok nem egy helyen tartózkodnak?

Igen! A távcsapattagok videohívással tudják tartani a kapcsolatot egymással (pl. Zoom vagy Google

Meet), és ha egyikük megosztja képernyőjét a többiekkel, akkor közösen tudják követni a pályát.

Vannak-e életkori kategóriák?

Nincsenek. Ajánlott célközönséget határoztunk meg minden pályához, de kötelező életkori

kategóriákat nem jelöltünk ki.

Mi a helyzet, ha „tippelésekkel végigszántom” a pályát?

A kérdésekhez néhány válaszopció közül kell kiválasztani a helyesnek vélt választ. Ha azonban valaki

kizárólag tippeléssel szeretne „előrejutni”, az valószínűleg igen rosszul fog járni, ugyanis nagy

valószínűséggel a legtöbb szakaszt újra kell majd kezdenie, amely jelentősen növeli a befektetett időt,

és a játék élményét is rontja. Ezért a javaslatunk az, hogy minden feladatot próbáljatok már elsőre

helyesen megoldani, és csak akkor tippeljetek, ha végképp tanácstalanok vagytok.

További kérdésekkel forduljatok hozzánk e-mailben: info@logirintus.hu
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