
οργάνωση

Αφετηρία:           ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:_________________________________     
# ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ:_______  
ΑΡΧΗΓΟΣ 
Ον/µο: ________________________________ 
Κινητό: ________________________________ 
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 
Ον/µο: ________________________________ 
Κινητό: ________________________________ 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
• Όνοµα οµάδας: 2 λέξεις που η µία να είναι “αυγά” (πχ κλούβια αυγά) 
• Μέλη οµάδας: min 5 - max 25, Ηλικίας: min 4 - max 70 (όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο) 
• Ο Αρχηγός άνω των 18 ετών και ο Υπαρχηγός άνω των 14 ετών 
• Δεν επιτρέπεται η χρήση ποδηλάτων, πατινιών, µοτοσακό και κάθε άλλου µηχανοκίνητου ή µη µέσου. 
• Προθεσµία υποβολής παρούσας αίτησης: έως Μ.Τρίτη 23-4-19 το µεσηµέρι στο Δηµαρχείο Μυκόνου.   
• Ισχύει περιορισµένος αριθµός οµάδων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
• Προσέλευση στο Δηµαρχείο, όλων των οµάδων που θα συµµετάσχουν, στις 25-4-18, στις 10.45, για 

προετοιµασία οµάδας και ανακοίνωση διαδικασίας και αναλύτικών κανόνων παιχνιδιού από κεντρικό 
συντονιστή. 

ΟΔΗΓΙΕΣ στα γρήγορα 
• 6 ΑΥΓΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ έχουν στηθεί σε 6 σηµεία του γυαλού. Σε κάθε Αυγοδοκιµασία θε πρέπει - όλη η 

οµάδα - να παίξει σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι - υπό την καθοδήγηση των εµψυχωτών - και να 
κερδίσει όσα περισσότερα αυγουλάκια µπορεί µε βάση τις επιδόσεις της. 

• ΠΟΥ ΠΑΩ - ΤΙ ΚΑΝΩ: Στην αρχή του παιχνιδιού, θα δωθεί σε κάθε οµάδα από ένας γρίφος που 
αντιστοιχεί και σε ένα σηµείο αυγοδοκιµασίας. Λύνετε τον γρίφο, βρίσκετε το σηµείο και τρέχετε για 
να προλάβετε να παίξετε πρώτοι πρίν το εντοπίσει αντίπαλη οµάδα (καθώς τηρείται σειρά 
προτεραιότητας). Ανάλογα µε τις επιδόσεις κάθε οµάδας κερδίζονται αυγουλάκια, τα οποία κατόπιν 
ολοκλήρωσης της κάθε δοκιµασίας θα πρέπει να επιστρέφετε στην αφετηρία και να τα αδειάζετε στο 
καλάθι της οµάδας σας. Αφού τα αδειάσετε, λάµβάνετε τον επόµενο γρίφο που θα σας οδηγήσει στην 
επόµενη αυγοδοκιµασία κοκ. • ΧΡΟΝΟΣ: Έχετε συνολικά 2 ώρες στη διάθεση σας για να 

εντοπίσετε τις 6 Αυγοδοκιµασίες, να παίξετε και να 
αποθέσετε τα αυγουλάκια σας στο καλάθι της οµάδας σας 
στην αφετηρία.  

• ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΑ: Αναδυκνείεται όποια οµάδα έχει 
συµµετάσχει και στις 6 Αυγοδοκιµασίες και έχει µαζέψει 
τα περισσότερα αυγά στο καλάθι της, όταν σηµάνει η λήξη 
του παιχνιδιού. Αυγά που δεν έχουν τοποθετηθεί στο 
καλάθι έως την ώρα της λήξης δεν προσµετρώνται.
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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