ŽAIDIMO TAISYKLĖS
Iniciatyva „EKO lenktynės” – tai 60 dienų trukmės žaidimas, kurio metu žaidėjus kviečiame lenktyniauti su kitais žaidėjais,
atsakinėti į klausimus, plėsti savo žinias save ir aplinką, kurioje gyvename, ir už tai laimėti patrauklius prizus.
Žaidime dalyvauti gali visi norintys. Dalyviai, kaskart pasiekę atitinkamą lygį, turės galimybę laimėti vis vertingesnius
prizus. Laimėtojai bus renkami burtų keliu.
Žaidimo tikslas – kuo greičiau teisingai atsakyti į klausimus, pereiti visas temų kategorijas, surinkti kuo daugiau medalių
ir taškų. Kuo aukštesnį lygį žaidėjai pasieks – tuo geresnius prizus galės laimėti.
Kaip dalyvauti žaidime:
1. Į savo išmanųjį telefoną iš „Google Play“ ar „App Store“ parsisiųskite ir įdiekite programėlę „EKO lenktynės“. Žaidimas
yra paremtas lenktynių principu – žaidėjas kovoja su atsitiktinai parinktu priešininku (kuris jau yra atsakęs į tam tikrą
klausimų rinkinį) ir stengiasi į pateiktus klausimus atsakyti greičiau nei priešininkas.
2. Žaidimą sudaro 500 klausimų, kurie suskirstyti į penkias temų kategorijas – lenktynių ruožus. Tai – atsinaujinantys
ištekliai, pasaulis ir klimato kaita, žmogaus įtaka ekologijai, gyvoji gamta ir technologijos.
3. Žaidimų limitas vienai dienai – du žaidimai.
4. Žaidimo laimėtoju tampa tas žaidėjas, kuris greičiau už priešininką teisingai atsako į pateiktus 5 žaidimo klausimus.
Lenktynių laimėtojas gauna 30 taškų, pralaimėjęs žaidėjas – 10.
5. Papildomi taškai skiriami už savaitės klausimus, medalius, prisijungimą su pakvietimo kodu, su unikaliu žaidėjo
pakvietimo kodu prisijungusius draugus.
6. Žaidėjai, surinkę reikiamą taškų kiekį pasiekia šiuos lygius: EKO sprinteris (surinkus 300 taškų), EKO atletas (surinkus
900 taškų), EKO veteranas (surinkus 1600 taškų), EKO legenda (surinkus 2400 taškų), EKO čempionas (surinkus 3500
taškų).
7. Žaidėjai, pasiekę atitinkamą lygį, gali laimėti to paties arba žemesnio lygio prizus. Žaidėjas, kaskart pasiekęs naują
lygį, vis padidina savo šansus laimėti, nes dalyvauja kelių lygių prizų traukime. Žaidėjas vieno lygio prizą gali laimėti
vieną kartą.
8. Su laimėjusiais žaidėjais organizatoriai susisieks nurodytu el. paštu. Žaidėjui neatsakius iki laiške nurodytos dienos,
organizatoriai pasilieka teisę prizą perleisti kitiems dalyviams.
9. Žaidėjas sutinka, jog laimėjus prizą jo vardas ir pavardė bus skelbiami viešai.
10. Žaidimo trukmė – 2022.05.24 – 2022.07.22.
Prizai:

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

II lygis EKO
atletas –
130 EKO lenktynių
kojinių porų.

III lygis EKO
veteranas –
50 ekologiškų
kuprinių.

IV lygis EKO
legenda –
17 elektroninių
skaityklių.

V lygis EKO
čempionas –
3 elektriniai
dviračiai.

Laimėtojai:
Kiekvieno prizų traukimo metu bus renkami 100 laimėtojų. Prizų traukimas vyks: birželio 8 d., birželio 15 d., birželio 29 d.,
liepos 13 d. ir liepos 22 d.
Laimėtojai apie prizo gavimą bus informuoti el. paštu. Dėl prizų organizatoriai susisieks su laimėjusiais asmenimis
asmeniškai. Negavus iš laimėtojo atsakymo iki laiške nurodytos datos arba pateikus netikslius asmeninius duomenis,
organizatoriai pasilieka teisę prizą perleisti kitiems laimėtojams.
EKO lenktynėse naudojamos nuotraukos ir paveikslėliai yra laisvos prieigos ir nepažeidžia autorinių teisių. Žaidime naudojamų vaizdų autoriai yra: Wikipedia (laisvasis
turinys), U.S. Environmental Protection Agency, Thavox, J. Roff, Frank Murmann, Shaddack , Jorge Intriago, Sgt. Kevin L. Bishop, Peter Niemayer, Pascual Sánchez, Lietuvas
Bankas, Tomihahndorf, Alfindra Primaldhi, José Carlos Casimiro, Charles Victor Gibert, USAF, Plumbago, Gustaaf Sorel, Chemicalinterest, Grimbart, Efbrazil, Daniel Fuchs,
Francesco Veronesi, Stanislovas01, Lovecz, HimBoo, NOAA, Jorgealfonso, Vilensija, O18, Marcelo Corrêa, Joan Blaeu, Alvesgaspar, Arria Belli, The wub, European Space
Agency, Vierka Maráková, Alzberger, Rob Hanson, Caterinarufo, Harper Lauren, nlitement, Didier Descouens, David Hill, Tylus Kinas, Archenzo, Tocekas, Jörg Hempel, losch,
Maurizio Pesce, Etan J. Tal, Elekes Andor, United States Postal Service, www.helpusgreen.com, Deutsche Fotothek, NextWorth, Zarateman, Anton, Cryonic07, Mgw89,
Gmhofmann, Joe Mabel, United States Patent and Trademark Office, Sgt. Jim Araos, Exonie, Seplute, Drgnu23, Grendelkhan, Raul654, Solipsist, G.Lanting, Liftarn, FDA,
Jeremy Stanley, Tomskyhaha, M. Kalezić, Sailko, Jeff Dahl, Yvwv, Rudi747, José Vílchez, Rainald62, Maxwelljo40, Dbenbenn, United States Environmental, Protection Agency,
Rios, FASTILY, Donovan Govan, MaxSem, Künnert Siegfried, Gralo, Milad Mosapoor, Firstfreddy, JulieN2212, IthakaDarinPappas, foam, Lentävä Kalakukko, Jimmyjazz.

