
Πολυδύναμο Γραφείο Νεότητος 
Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού 

 

Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού  
για παιδιά ηλικιών 10 μέχρι 15 ετών. 

 

Το Πολυδύναμο Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού διοργανώνει παιχνίδι 
κρυμμένου θησαυρού για τα παιδιά ηλικιών 10 μέχρι 15 ετών που θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 
Απριλίου 2019 , από τις 10:00 μέχρι τις 13:00. 

Βραβεία:  
1η ομάδα: €200 
2η ομάδα: €150 
3η ομάδα: €100     

Συμμετοχή για κάθε ομάδα: 15 ευρώ. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο : 99998499-25864359.  
 

Διεξαγωγή παιχνιδιού:  

• Κάθε ομάδα θα πρέπει υποχρεωτικά να αποτελείται από έναν ενήλικα ο οποίος θα είναι ο 
καθοδηγητής και 2 μέχρι 5 παιδιά ηλικίας από 10-15 ετών. 

• Ο ενήλικας-καθοδηγητής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των παιδιών της ομάδας του. 
• Οι ομάδες θα ξεκινήσουν στις 10:30 π.μ από το προαύλιο του Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας 

Παντανάσσης (Καθολική) όπου θα είναι η αφετηρία αλλά και ο τερματισμός του παιχνιδιού.  
• Υπάρχουν 12 σημεία από τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν όλες οι ομάδες, με όποια 

σειρά θέλουν, με τη βοήθεια ενός χάρτη που θα τους δοθεί στην αφετηρία. 
• Από τα 12 σημεία οι ομάδες θα συγκεντρώσουν 12 στοιχεία τα οποία θα τους βοηθήσουν στη 

συνέχεια να αποκρυπτογραφήσουν τον τελικό γρίφο για τον θησαυρό. 
• Τα στοιχεία θα έχουν τη μορφή QR code και οι ομάδες πρέπει απλώς να τα σαρώσουν (ΧΩΡΙΣ 

ΝΑ ΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ) για να πάρουν τις πληροφορίες που εμπεριέχουν. 
• Σε κάθε σημείο θα υπάρχει ένας υπεύθυνος με κάποιο διακριτικό, τον οποίο οι ομάδες πρέπει 

να εντοπίσουν. Ο υπεύθυνος θα σφραγίζει το χαρτί ελέγχου της κάθε ομάδας και θα δίνει έναν 
γρίφο, τον οποίο οι ομάδες πρέπει να αποκρυπτογραφήσουν ώστε να εντοπίσουν πού 
ακριβώς κρύβεται το στοιχείο στον χώρο που βρίσκονται.  

• Νικήτρια είναι η ομάδα που θα καταφέρει να τερματίσει πρώτη, περνώντας από όλα τα 
σημεία και βρίσκοντας όλα τα στοιχεία που θα της δώσουν τη δυνατότητα να 
αποκρυπτογραφήσει τον τελικό γρίφο ώστε να ανοίξει το μπαούλο με τον θησαυρό στον 
μικρότερο χρόνο. 

• Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποιαδήποτε ομάδα 
κινείται με τροχοφόρο μιας και το παιχνίδι διεξάγεται με τα πόδια (πεζοπορία). 

• Ο χρόνος του παιχνιδιού είναι 2 ώρες και θα πρέπει οι ομάδες να καταφέρουν να τερματίσουν 
σε αυτά τα χρονικά πλαίσια.  
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Γενικοί κανονισμοί του παιχνιδιού: 

• Το παιχνίδι θα ξεκινήσει την Κυριακή, 7 Απριλίου 2019 και η ώρα 10:30. Όλοι οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της αφετηρίας, τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα για τυχόν 
διευκρινήσεις.  

• Κάθε ομάδα θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να έχει ένα smartphone και να έχει κατεβάσει επιτυχώς 
πριν από την έναρξη του παιχνιδιού την εφαρμογή QR code Reader. Έλεγχος για την επιτυχή 
λειτουργία της καθώς κι εξοικείωση με την εφαρμογή μπορεί να γίνει σαρώνοντας το πιο κάτω 
QR code. 

 

• Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε τροχοφόρου για μεταφορικό μέσο, καθώς οι 
συμμετέχοντες θα κινούνται με τα πόδια προς τα διάφορα σημεία ελέγχου, τα οποία έχουν 
μεταξύ τους κοντινές αποστάσεις (βρίσκονται μέσα στην παλιά πόλη της Λεμεσού). Μπορεί να 
ακυρωθεί συμμετοχή σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως μέλη μιας ομάδας κινούνται με 
τροχοφόρο.  

• Στην αφετηρία θα δοθεί σε κάθε ομάδα ένα χαρτί ελέγχου το οποίο θα σφραγίζεται σε κάθε 
σημείο και θα πρέπει να προσκομιστεί συμπληρωμένο με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού 
στους διοργανωτές. Η οποιαδήποτε απώλειά τουμπορεί να σημάνει τον αποκλεισμό της 
ομάδας.  

• Οι διοργανωτές δε φέρουν καμιά ευθύνη για τυχόν ατυχήματα και συνιστούν στις ομάδες να 
βαδίζουν στα πεζοδρόμια και να ελέγχουν όταν διασταυρώνουν στους δρόμους. Κάθε ομάδα 
θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να έχει έναν ενήλικα καθοδηγητή, ο οποίος θα έχει υπό την ευθύνη 
του τα παιδιά της ομάδας του.  

• Οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία ή να προκαλούν ζημιές 
(χώρων και μνημείων) και να είναι προσεχτικοί μέσα σε αυτούς.  

• Αν δύο ή περισσότερες ομάδες τερματίσουν μαζί στον μικρότερο χρόνο, τότε τα ποσά των 
βραβείων θα διαμορφωθούν ανάλογα.  

• Απαγορεύεται η αφαίρεση των στοιχείων από οποιαδήποτε ομάδα. Σε περίπτωση που 
παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, η ομάδα ακυρώνεται από το παιχνίδι.  

• Οι ομάδες που δε θα υπογράψουν την αποδοχή των πιο πάνω κανονισμών-όρων, δε θα έχουν 
το δικαίωμα στο παιχνίδι.  

• Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών (π.χ βροχή), ενδέχεται το παιχνίδι να αναβληθεί 
και να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία.   

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 


