Poängjakten Escape to Reality T5 Edition 2016
Poängjakten handlar om att logga, fotografera och maila sina foton från cacher ingående i serien ETRT5.
Man kan tävla ensam eller i lag och det handlar om att vara snabb och att samla poäng.
Poäng delas ut i en fallande skala allt eftersom bilderna från loggade cacher kommer in. Dvs är du/ni först
får ni mer poäng, lite som en extra FTF-jakt på gömmorna.
Hur gör man då?
Åk till någon av fjolårets, eller årets, cacher mellan fredag 20/5 00:00 – söndag 22/5 16:00.
Ta dig igenom äventyret och när du väl kommer fram till loggen så tar du en bild av dig/er och loggen
(alla i laget samt loggremsan skall synas på fotot).
Maila fotot till poangjakten@escapetoreality.se , uppge cachens namn och ditt/era nick och ert eventuella
lagnamn (om ni är flera).
FOTONA POÄNGSÄTTS I DEN ORDNING DE KOMMER IN!!!
Det innebär att ni bör maila dem direkt ni loggat respektive cache.
Som mest kan en cache ge 12 poäng (första inskickade fotot) och sedan i en fallande skala enligt nedan:
Första bilden 12 p
Andra bilden 10 p
Tredje bilden 8 p
Fjärde fotot 7 p
Sedan fallande ner till 1 poäng för foto nr 10 från cachen.
Årets gömma som släpps på eventet är en 5/5 med sju steg varför loggar på denna erhåller dubbla poäng!

Men jag har ju redan loggat gömmor från förra eventet? Kan inte jag vara med!?
Jodå, självklart kan du det! Du har dessutom en liten fördel på de gömmor du tagit.
Det som krävs är att du gör ett återbesök vid gömman, tar dig till loggen och skickar en foto på dig med
loggen. De flesta eventgömmorna är väl värda ett återbesök! Poängen räknas lika som vid nyloggning för
de flesta gömmorna.
Dock inte nedanstående, som har slutburken på icke T5 nivå. De ger 2 poäng vid återbesök.
ETRT5 – The Final ger inga poäng vid återbesök
ETRT5 - Excalibur
ETRT5 - Utsikt över E4
ETRT5 - Devil ́s Playground
ETRT5 - The Rock
ETRT5 - Korkat på Klippen
ETRT5 - Öbergets fruktansvärda stup i Ö
ETRT5 - Dices
ETRT5 - Uddefors Multi

Om ni tävlar i lag/team och någon i laget har tagit en gömma räknas det som återbesök!!

Prisutdelning sker vid parkeringskoordinaterna för eventet, klockan 17 på
söndag, då vi samlas och sammanfattar helgen.
Priserna är skänkta av Äventyrsmobilen.se, Wått och Torrt och Njurunda
Teknikservice

