
1. Žaidimą organizuoja Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. Organizatoriai pasilieka

teisę keisti konkurso taisykles ir yra atsakingi už sklandų konkurso organizavimą.

2. Suburk komandą iš  ne mažiau 2 ir ne daugiau 5 žmonių. Sugalvokite komandos

pavadinimą. Asmuo gali būti tik vienos komandos nariu.

3. Užregistruok savo komandą el. paštu vaidakuncina@yahoo.com arba Utenos A. ir M.

Miškinių viešosios bibliotekos Informacijos ir mokslo skyriuje (parašykite komandos narių

vardus pavardes, kontaktinį el. paštą, telefono numerį bei komandos pavadinimą).

4. Keliaukite po Utenos regioną ir rinkite taškus!  15 komandų, surinkusių daugiausiai

taškų, laimės asmenukių lazdas (angl. selfie-sticks). Kitų komandų konkurso taškai nėra

viešai skelbiami. Susisiekę su organizatoriais galėsite sužinoti savo komandos taškų

skaičių.

5. Taškus skaičiuoja Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos darbuotojų personalas. Daugiau

informacijos - kreipkitės vaidakuncina@yahoo.com.

6. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti kiekvieno keliautojo palydovais - atšvaitais. Juos

atsiimkite po registracijos viešosios bibliotekos  informacijos skyriuje.

7. Konkursas tęsiasi iki 2016 m. spalio 3 d. Konkurso nugalėtojai skelbiami spalio 7 d.

8. Visi dalyviai ir nugalėtojai bus apdovanoti Atvirais skaitmeniniais ženkliukais

(www.atvirizenkliukai.lt):

->  Ženkliuką „Geras startas“ gauna visi užsiregistravę konkurse. Jį gausite į savo el. paštą

po registracijos.

-> Ženkliuką „Pažinimo džiaugsmas“  gauna visi surinkę  bent 1400  taškų.

-> Ženkliuką „Vasaros keliautojas“  gauna surinkę bent 2500 taškų.
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KAIP RINKTI TAŠKUS?

Yra du būdai:

 1) Su išmaniąja programėle Actionbound taškus galite rinkti Utenos mieste

2) Aplankydami objektus Utenos regione ir prie jų nusifotografuodami.

***ACTIONBOUND PROGRAMĖLĖ***

Aplankykite Utenos miestą išmaniai su programėle Actionbound! Tai būdas pelnyti net

iki 1470 taškų! Kaip žaisti žaidimą su Actionbound sužinok paspaudęs ČIA

***OBJEKTŲ LANKYMAS***

 Aplankykite 10 siūlomų objektų Utenos rajone ir gaukite papildomus 400 taškų už

naujai aplankytą vietą:

1. Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė-etnografinė sodyba Juknėnuose

2. Taurapilio piliakalnis ( Tauragnai)

3. Akmenys: Mokas ir Mokiukas ( Tauragnai)

4. Vilko muziejus Indubakių kaime ( Saldutiškio sen.)

5. Paminklas Vytautui Didžiajam ant Kartuvių kalno ( Vyžuonos)

6. Šv. Krokulės šaltinis (Užpaliai)

7. Saldutiškio dvaras

8. Akmens skulptūrų ekspozicija J. Šimonėlio sodyboje (Sirutėnų k.)

9. Minčios kapinaitės 1863 m. sukilėliams. (Minčios girioje)

Jums reikės nusifotografuoti šalia šių objektų, kad aiškiai matytųsi jūsų komanda ir

lankomas objektas. Nuotraukas talpinkite savo Facebook profilyje. Po nuotrauka

komentaruose parašykite lankyto objekto pavadinimą, jūsų komandos pavadinimą ir

BŪTINAI pridėkite grotažymę #vasaroskeliautojas

DĖMESIO! Tik grotažyme pažymėta nuotrauka dalyvaus konkurse.

Kuo daugiau vietų aplankysite, tuo daugiau taškų surinksite! Keliaukite ir atraskite!

vaidakuncina@yahoo.com

www.uvb.lt

Konkurso
taisyklės

https://drive.google.com/open?id=0BxsPpLIvQWWJeGpZMzlXa0RrU2c

