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"τ ο υ  κ ύ κ λ ο υ  τ α  γ υ ρ ί σ μ α τ α" 

Απαραίτητα για το παιχνίδι  

 

Αγαπητοί μας κυνηγοί,  

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, τόπος διεξαγωγής του παιχνιδιού  μας είναι η Παλιά Πόλη 

του Ρεθύμνου  όπως αυτή ορίζεται από τις οδούς Δημακοπούλου, Γερακάρη, 

Βίκτωρος Ουγκώ, Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ι. 

Πετυχάκη, Σαλαμίνος, Μελισσηνού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Πρεβελάκη, 

Δημακοπούλου. Στις παραπάνω οδούς και πλατείες δε θα μπορείτε να κινηθείτε, 

ενώ στις υπόλοιπες, μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού, σύμφωνα με τα όρια του χάρτη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

www.ekk.gr 

 

Φροντίστε να είστε στην ώρα σας στο σημείο της έναρξης, για να μην καθυστερήσει να 

αρχίσει το παιχνίδι μας. 

 

Θα χρειαστείτε επίσης: 2 κόλες stic, 3 σελίδες Α4, σημειωματάριο, μολύβι, 

γομολάστιχα, ψαλίδι, 1 πακέτο χαρτομάντιλα, σελοτέιπ και ένα μικρό μπουκάλι 

νερό. 

Καλό θα είναι όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα να βρίσκονται σε σακίδιο 

πλάτης.  

 

  

http://www.ekk.gr/
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

 Μπορείτε να επικοινωνείτε  με τον συνοδό σας για όσο χρονικό διάστημα είναι μαζί 

σας στην πλατεία Μικρασιατών. Μετά την απομάκρυνση των συνοδών από τα 

αρχηγεία των ομάδων και καθ όλη την διάρκεια του παιχνιδιού απαγορεύεται 

οποιαδήποτε επαφή και επικοινωνία με οποιοδήποτε ενήλικα!!!  

 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών 

συσκευών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οδηγίες ή βοήθεια για την επίλυση των 

γρίφων μπορείτε να ζητάτε μόνο από τους διοργανωτές που θα κυκλοφορούν 

ανάμεσα σας φορώντας καπέλο με το διακριτικό της διοργανώτριας ομάδας! 

 Απαγορεύεται αυστηρά η καταστροφή των σημείων, όπου αυτά υπάρχουν. 

 

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΩΝ ΘΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΟΜΑΔΕΣ 

 

  Επίσης δε μπαίνετε για κανένα λόγο σε εσωτερικούς χώρους. Όλα τα σημεία 

που σας ζητάμε να βρείτε υπάρχουν  σε εξωτερικούς χώρους. 

 Εάν για κάποιο λόγο καθυστερήσει κάποιος συμπαίκτης σας να έρθει στο αρχηγείο 

του, θα πρέπει να ενημερώσετε τους διοργανωτές. 

 Σεβαστείτε τους συμπαίκτες σας και τους παίκτες των άλλων ομάδων και μην τους 

ενοχλείτε. 

 Στο τέλος του παιχνιδιού θα πρέπει να μαζέψτε τα προσωπικά σας είδη και τα 

σκουπίδια της ομάδας σας στις σακούλες που θα βρίσκονται στο χώρο. 

 Η διοργανώτρια ομάδα έχει φροντίσει για την περιφρούρηση του παιχνιδιού.  

 Να θυμάστε ότι δεν πετάτε τίποτα, όσο άχρηστο και αν σας φαίνεται !!! 

  

          Συνοψίζοντας:  

 Ό,τι σας δίνουν… το κρατάτε. 

 Ό,τι βλέπετε γραμμένο… το θυμάστε. 

 Ό,τι κόβεται …το κόβετε.  

 Όπου χρειάζεται …παίζετε.  

 Όταν δυσκολεύεστε … ρωτάτε τους διοργανωτές. 

 Μόνο όταν κάνετε  αυτά που σας ζητάμε …προχωράτε. 

 

Να θυμάστε ότι η συμμετοχή σας στο κυνήγι είναι η επιβράβευση της προσπάθεια σας.   

 

Εκτός από τα παραπάνω μην ξεχάσετε την Κυριακή να έχετε μαζί σας  

 Θετική διάθεση! Χιούμορ! Παρατηρητικότητα! Φαντασία! Ομαδικότητα!  

 

 

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΥΝΗΓΙ και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


