
Kaip dalyvauti?

K ą galiu laimėti?

NUOTRAUKŲ KONKURSAS

Mielas Carcassonne gerbėjau, 
minėdami 20 metų Carcassonne jubiliejų, norime Tave pakviesti dalyvauti mūsų pasauliniame fotokonkurse, kuris 
vyks socialiniame tinkle Instagram 2021 m. liepos 17 – rugpjūčio 15 dienomis. Visai kaip ir tikrame Carcassonne 
žaidime, taškams pelnyti reikės naudoti savo žmogiukus. Tas, kuris iki konkurso pabaigos surinks daugiausiai 
taškų, taps žaidimo nugalėtoju. Taigi, ko reikia norint dalyvauti? Kaip pelnyti taškų? Atsakymus rasi čia:

1. Tau reikės:

2. Kaip žaisti?

3. Kategorijos ir atitinkami taškai

+ mobiliojo telefono su fotografavimo funkcija,
+ Instagram paskyros,

+ vieno ar daugiau žmogiukų,
+ trupučio kūrybiškumo.

Būk kūrybiškas – pastatyk savo žmogiuką pirmame plane, šalia kokių nors motyvų. Mes jau išrinkome keletą 
kategorijų iš Carcassonne pasaulio, pavyzdžiui, upė, vienuolynas arba cirkas. Nufotografuok žmogiuką ir įkelk 
nuotrauką į savo viešą Instagram profilį.

Būtinai pridėk šią informaciją kaip tekstą:
+ Kas pavaizduota nuotraukoje ir nuotraukos #kategoriją
+ #Carcassonne20Contest
+ #Carcassonne20LT
Kiekvienai kategorijai galima įkelti tik po 1 nuotrauką!
Taškus skirsime už kiekvieną kategoriją (daugiausiai – 5 taškai) ir už kūrybiškumą 
(daugiausiai – 3 taškai).

Šiame pavyzdyje Alena gautų 4 taškus – 3 taškus už upę ir 1 tašką už kūrybiškumą.

Už šias 14 kategorijų – nuo lengviausių iki sunkiausių – galima pelnyti nuo 2 iki 5 taškų.

Ypač gražios ar kūrybiškos nuotraukos gali pelnyti iki 3 papildomų taškų!

#Carcassonne20LT (nacionalinis) 
Penki daugiausiai taškų surinkę dalyviai gaus po 50 Eur vertės „Brain Games“ dovanų kortelę!
#Carcassonne20Contest (tarptautinis) 
Rezultatyviausi konkurso dalyviai iš kiekvienos šalies dalyvaus loterijoje, kurios metu bus išrinkti penki 
nugalėtojai, laimėsiantys 3 dienų kelionę į Karkasono miestą su įskaičiuotu atvykimu, išvykimu, įėjimo 
mokesčiais ir daugiau.

Linkime smagaus žaidimo!

 Kelias – 2 taškai
 Laukas – 2 taškai
 Fontanas – 2 taškai
 Turgus – 3 taškai
 Užeiga – 3 taškai
 Upė – 3 taškai
 Bokštas – 4 taškai

 Drakonas – 4 taškai
 Vienuolynas – 4 taškai
 Pasaulio paveldo objektas – 4 taškai
 Katedra – 5 taškai
 Cirkas – 5 taškai
 Ugnikalnis – 5 taškai
 Paršelis – 5 taškai

Sekite mus: 
 @braingames_lt  @BrainGamesLietuva

Dalyvavimo sąlygas galima rasti čia: 
bit.ly/carcassonne-foto @hig_games

Alena Mano žmogiukas deginasi prie Nemuno. #upė 
#Carcassonne20LT #Carcassonne20Contest 

https://www.brain-games.lt/pages/foto-konkursas-carcassonne-jubiliejus

