SOMMAR-QUIZ 2017
Så här gör man:

1. Ladda ner gratis-appen.
Den finns för såväl Android som Apple och heter: GPS Quiz.
(det ska vara ett tecknat träd på brun bakgrund på loggan)
2. Vi har valt att lägga startpunkten för Sommar-quizen utanför ingången till
Kulturhuset Multeum, Eskilstunavägen 2. Så, när du är där går du in i
appen för att se vilka tipsrundor som finns i närheten.
3. Välj VUXEN eller BARN. Rundorna följs åt och frågorna har ofta
koppling till varandra så det funkar finfint att gå vuxen/barn tillsammans.
Om barn går ensamma rekommenderas att de är från 10 år och uppåt. Det
är totalt 17 frågor att besvara, och rundan tar drygt en timme att gå.
4. Det finns två sätt att anmäla sig till själva tävlingen (om man vill ha
chans på vinsterna, annars går det bra att bara anmäla sig med vilket
namn som helst direkt i appen).
Om man har en mejladress: Ta mejladressen som lagnamn (för att vi
ska kunna kontakta dig om du vinner).
Om man inte har en mejladress: Anmäl dig/er hos personalen på
Multeum och berätta vilket lagnamn du/ni har valt tillsammans med
kontaktuppgifter.
5. Den blå pluppen visar var du befinner dig.
De gröna flaggorna visar var frågorna är utplacerade. Varje fråga kan
bara besvaras om du befinner dig i närheten, och då visas en skylt med
frågans nummer i nedre högra hörnet av skärmen. Man kan ändra svaren
hur många gånger som helst så länge man är i närheten. Sedan blir flaggan
genomskinlig, vilket betyder att den är besvarad.
Du kan svara på frågorna i vilken ordning du vill, och kan också fortsätta
en annan dag med quizen.
6. När alla frågor är besvarade får du upp ditt resultat, och det är också
automatiskt inskickat till tävlingen. Vinnare dras efter den 31 augusti 2017. Vinster är
biobiljetter och böcker. Om flera har samma resultat lottas en vinnare bland dem med flest rätt.
Barn tävlar för sig och vuxna för sig.
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