
Kā piedalīties?

Kādas ir balvas?

FOTOKONKURSS

Dārgie „Carcassonne“ fani, 
svinot „Carcassonne“ 20 gadu jubileju, aicinām jūs piedalīties mūsu pasaules mēroga Instagram foto konkursā, 
kas norisināsies no 2021. gada 17. jūlija līdz 15. augustam. Tāpat kā spēlējot „Carcassonne“, tev būs jāizmanto 
savi cilvēciņi, lai iegūtu punktus. Dalībnieks, kurš konkursa laikā būs ieguvis visvairāk punktu, kļūs par 
uzvarētāju. Kas nepieciešams, lai piedalītos? Kā iegūt punktus? Atbildes uz šiem jautājumiem atradīsi zemāk:

1. Tev būs nepieciešams:

2. Kā spēlēt?

3. Kategorijas un punkti

+ mobilais telefons ar kameru,
+ Instagram konts,

+ viens vai vairāki cilvēciņi,
+ mazliet izdomas.

Liec lietā izdomu un izcel saulīte savus cilvēciņus, nofotografējot tos noteiktās vietās. Esam izvēlējušies 
vairākas ar „Carcassonne“ pasauli saistītas kategorijas, piemēram, upe, klosteris, cirks. Nofotografē savu 
cilvēciņu un publicē fotogrāfiju savā publiskajā Instagram profilā.

Pārliecinies, ka fotogrāfijai esi pievienojis šādu informāciju:
+ Kas fotogrāfijā attēlots un fotogrāfijas #kategorija
+ #Carcassonne20Contest
+ #Carcassonne20LV
Tu drīksti publicēt tikai 1 fotogrāfiju katrā kategorijā!
Mēs piešķirsim punktus katrā kategorijā (līdz 5 punktiem) un papildu punktus par 
izdomu (līdz 3 punktiem).
Piemērā redzamā Alīnas fotogrāfija iegūtu 4 punktus — 3 punktus par foto pie upes 
un 1 punktu par izdomu.

Ir 14 kategorijas, kas sakārtotas no vieglākās uz grūtāko un novērtētas ar 2 līdz 5 punktiem.

Īpaši skaistas vai izdomas bagātas fotogrāfijas var saņemt līdz pat 3 papildu punktiem!

#Carcassonne20LV (valsts mēroga) 
5 dalībnieki, kas būs ieguvuši lielāko punktu skaitu, saņems „Brain Games“ dāvanu karti 50€ vērtībā!
#Carcassonne20Contest (pasaules mēroga) 
Starp visu valstu labākajiem dalībniekiem mēs izlozēsim 5, kuri laimēs 3 dienu ceļojumu uz Karkasonas 
pilsētu ar apmaksātiem ceļa izdevumiem, ieejas maksām pasākumos un ne tikai.

Izbaudiet spēli!

 Ceļš — 2 punkti
 Tīrums — 2 punkti
 Strūklaka — 2 punkti
 Tirgus laukums — 3 punkti
 Krogs — 3 punkti
 Upe — 3 punkti
 Tornis — 4 punkti

 Pūķis — 4 punkti
 Klosteris — 4 punkti
 Pasaules mantojuma vieta — 4 punkti
 Katedrāle — 5 punkti
 Cirks — 5 punkti
 Vulkāns — 5 punkti
 Cūka — 5 punkti

Seko mums: 
 @braingames_lv  @BrainGamesLV  @hig_games

Alīna Mans cilvēciņš sauļojas 
pie Abavas. #upe #Carcassonne20LV #Carcassonne20Contest 


