DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI
KLAUSIMAI
Apie žaidimą:
Kaip prisijungti prie EKO lenktynių?
Į savo išmanųjį telefoną iš „Google Play“ ar „App Store“ parsisiųsk ir įdiek programėlę „EKO lenktynės“. Užsiregistruok ir
žaisk!
Kaip vyksta EKO lenktynės?
Žaidimas yra paremtas lenktynių principu – turėsi lenktyniauti su atsitiktinai parinktu priešininku (kuris jau yra atsakęs į
tam tikrą klausimų rinkinį) ir stengtis į pateiktus klausimus atsakyti greičiau nei tavo priešininkas. Lenktynėse rinksi taškus,
o kaskart pasiekus naują lygį, galėsi laimėti vis vertingesnius prizus.
Kiek klausimų turėsiu atsakyti?
Žaidimą sudaro 500 klausimų, kurie suskirstyti į penkias temų kategorijas – lenktynių ruožus. Tai – energija, pasaulis ir
klimato kaita, žmogaus įtaka ekologijai, gyvoji gamta ir technologijos.
Kiek laiko truks EKO lenktynės?
Žaidimas vyks 2022.05.24 – 2022.07.22.
Kas organizuoja EKO lenktynes?
EKO lenktynės yra VšĮ Užstato sistemos administratoriaus inicijuotas projektas, siekiantis patraukliu bei įtraukiančiu būdu
edukuoti ir supažindinti visuomenę su aplinkosauga bei paskatinti tapti žiedinės ekonomikos dalimi – rūšiuoti, naudotis
užstato sistema ir būti atsakingais visuomenės nariais.
Ar galiu lenktyniauti prieš savo pakviestą draugą/-ę?
Tavo lenktynių priešininkas yra automatiškai parenkamas atsitiktiniu būdu. Atsakinėdamas į klausimus tu lenktyniauji su
žaidėju, kuris jau yra sužaidęs tokį patį žaidimą (su tokiais pačiais klausimais), todėl iškart pasibaigus žaidimui galėsi
matyti, kas tapo lenktynių nugalėtoju/-a. Galbūt lenktynėse sutiksi ir savo draugą/-ę, tad kviesk juos žaisti ir ieškok
pažįstamo personažo!

Apie taškus, lygius ir medalius
Kaip laimėti lenktynes?
Žaidimo laimėtoju tampa tas žaidėjas, kuris greičiau už priešininką teisingai atsako į pateiktus 5 žaidimo klausimus.
Lenktynių laimėtojas gauna 30 taškų, pralaimėjęs žaidėjas – 10.
Kaip gauti papildomų taškų?
Papildomus taškus gali gauti už dienos prisijungimą, teisingai atsakytus savaitės klausimus, gautus medalius, prisijungimą
su pakvietimo kodu ar su unikaliu tavo pakvietimo kodu prisijungusius draugus.
Kiek kartų per dieną galiu lenktyniauti?
Žaidimų limitas vienai dienai – du žaidimai, tad jei jau lenktyniavai du kartus, turėsi palaukti naujos dienos ir galėsi
lenktyniauti toliau.
Kaip patekti į kitą lygį?
Surinkus reikiamą taškų kiekį pasieksi šiuos lygius: EKO pirmokas (surinkus 300 taškų), EKO mėgėjas (surinkus 900 taškų),
EKO atletas (surinkus 1600 taškų), EKO ekspertas (surinkus 2400 taškų), EKO čempionas (surinkus 3500 taškų).
Kaip gauti medalį?
Medaliai skiriami už tavo pasiekimus – laimėtas lenktynes, teisingus ir greitus atsakymus (nenusimink, jei iš pradžių reikės
prasimankštinti – medalį gali gauti ir už neteisingus atsakymus), už aktyvų dalyvavimą lenktynėse ir kt. Medalius ir jų
aprašymus rasi lange „Mano profilis“. Kiekvieną medalį galima gauti tik vieną kartą.
Kas nutiks, jei pereisiu visus lygius?
Žaidimo tikslas – surinkti kuo daugiau taškų ir tapti EKO čempionu. Pasiekus šį lygį toliau rinksi taškus, lenktyniausi iki pat
EKO lenktynių pabaigos ir turėsi galimybę laimėti didįjį prizą – elektrinį dviratį!
Beje, jei pelnysi šį pasididžiavimo vertą titulą, nepamiršk tuo pasidalinti su draugais!

Apie prizus:
Kaip laimėti prizą?
Norint laimėti prizą tau nieko papildomai daryti nereikės – žaisdamas automatiškai dalyvausi prizų loterijoje ir pasiekus
atitinkamą lygį galėsi laimėti to paties arba žemesnio lygio prizus. Kaskart pasiekus naują lygį vis padidinsi savo šansus
laimėti, nes dalyvausi kelių lygių prizų traukime. Nesvarbu, turėsi tiek pat ar šiek tiek mažiau taškų nei kiti tavo lygio žaidėjai
– galimybės laimėti bus lygios. Primename, kad vieno lygio prizą gali laimėti vieną kartą.
Kokius prizus galiu laimėti?

I lygis EKO pirmokas –
300 „ŽMONĖS
Cinema“ 1 mėn.
prenumeratų.

II lygis EKO
mėgėjas –
130 EKO lenktynių
kojinių porų.

III lygis EKO
atletas –
50 ekologiškų
kuprinių.

IV lygis EKO
ekspertas –
17 elektroninių
skaityklių.

V lygis EKO
čempionas –
3 elektriniai
dviračiai.

Priklausomai nuo to, kokiame lygyje esi, gali laimėti savo arba žemesnių lygių prizus. Pavyzdžiui, jei esi EKO atletas, gali
laimėti EKO lenktynių kojines arba „ŽMONĖS Cinema“ 1 mėn. prenumeratą, jei esi EKO legenda, gali laimėti elektroninę
skaityklę ir visus kitus žemesnių lygių prizus – ekologišką kuprinę, EKO lenktynių kojines ar „ŽMONĖS Cinema“ 1 mėn.
prenumeratą. Kuo aukštesniame lygyje esi – tuo daugiau šansų laimėti turi! Primename, kad daugiau taškų surinkę žaidėjai
nebūtinai laimės prizą, tad jei turi pakankamai taškų tam tikram lygiui – tu jau gali laimėti!
Kada bus traukiami prizai?
Prizų traukimas vyks: birželio 8 d., birželio 15 d., birželio 29 d., liepos 13 d. ir liepos 22 d. Kiekvieno prizų traukimo metu bus
renkami 100 laimėtojų. Laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.grazintiverta.lt/ekolenktynes.
Kaip sužinoti ar laimėjau prizą ir kaip jį atsiimti?
Jei laimėsi prizą, su tavimi susisieksime nurodytu el. paštu, tad pasitikrink ar nurodei tikrai teisingą el. pašto adresą! Prizus
išsiųsime per kurjerių tarnybą ar paštomatu.
Kas nutiks, jei nepastebėsiu, jog gavau el. laišką?
Jei neatsakysi į el. laišką dėl prizo laimėjimo iki laiške nurodytos dienos, organizatoriai pasilieka teisę tavo prizą perleisti
kitiems dalyviams. Tad įsitikink, kad nurodei teisingą el. pašto adresą ir nepamiršk jo pasitikrinti po kiekvieno prizų traukimo!
Kodėl nelaimėjau prizo?
Prizų laimėtojai bus renkami loterijos būdu, tad jei turi pakankamai taškų – visuomet dalyvauji prizų traukime. Kuo
aukštesniame lygyje esi – tuo daugiau šansų laimėti turi, kadangi dalyvauji tiek savo, tiek ir žemesnių lygių prizų traukime.
Visgi, nenusimink, jei šį kartą nelaimėjai prizo – puikiai pamankštinai protą ir pasisėmei vertingų EKO žinių!

Techninės problemos
Ką daryti, jei negaliu parsisiųsti programėlės?
Pasitikrink, ar tavo telefono programinė įranga yra atnaujinta. Jei taip, pamėgink ištrinti ir vėl iš naujo parsisiųsti bei įdiegti
programėlę.
Kodėl negaliu prisijungti su pakvietimo kodu?
Jei negali prisijungti su pakvietimo kodu, gautu iš draugo/-ės, galbūt pakvietimo kodų limitas jau yra išnaudotas. Jei tvirtai
žinai, kad kodas turi galioti, įsitikink, jog teisingai jį įvedei. Patikrink, galbūt įvedei raidę O vietoje skaičiaus 0 ar atvirkščiai?
Kodėl negaliu nusiųsti pakvietimo kodo draugui/-ei?
Pakvietimo kodu gali pasidalinti tiesiai iš savo programėlės – nusiųsti žinute socialiniuose tinkluose, el. paštu ar telefonu.
Jei nepavyksta to padaryti, parašyk pakvietimo kodą ranka ar nusiųsk ekrano kopiją draugui/-ei.
Ką daryti, jei nurodžiau klaidingą elektroninio pašto adresą?
Savo kontaktinius duomenis bei kitą informaciją gali pakeisti „Mano profilis“ lange paspaudęs „Keisti informaciją“.
Kaip pasikeisti savo personažą?
Jei nusprendei, kad pats metas atsinaujinti – tai gali padaryti paspaudęs pieštuko ikonėlę šalia savo personažo atvaizdo.
Jei turi kitų klausimų, pastebėjimų ar pasiūlymų susisiek su mumis: ekopagalbininkas@fabula.lt.
Jei turi su prizais, laimėjimu ar prizų atsiėmimu susijusių klausimų, susisiek su mumis: ekoprizininkas@fabula.lt.

