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REGULAMENT EVENIMENT
În Căutarea Elixirului Tinereții

Acest regulament se aplică pentru evenimentul În căutarea elixirului tinereții și este
o prelungire a Regulamentului general activități outdoor challenge desfășurate de Exit
Masters.
0. Activitatea este absolut gratuită și nu presupune costuri din partea participanților.
Participarea se face prin înscriere la unul din cele 10 evenimente desfășurate în perioada
15-25 aprilie la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, în baza locurilor disponibile.
1. Înscrierea se face exclusiv în echipe de 2-5 membri.
2. Pe durata întregului eveniment ne bazăm pe principii de FAIR PLAY din partea
tuturor participanților. Fiecare echipă trebuie să fie liberă să se bucure de experiența creată,
astfel, concentrați-vă pe comunicarea cu echipa voastră, rezolvarea indiciilor și pe
DISTRACȚIE.
3. Membrii echipei vor rămâne împreună pe tot parcursul evenimentului.
4. Fiecare set de materiale primit va fi însoțit de o listă. Va trebui să verificați dacă aveți
toate materialele (conform listei), în caz contrar să luați legătura cu organizatorii.
5. Pe traseu vor exista (pe lângă indicii, probe, personaje) și o serie de simboluri
grafice organizatorice care ajută la buna desfășurare a evenimentului. Aceste simboluri vor fi
afișate doar pe obiectele evenimentului:
a) Logo-ul Exit Masters: atestă faptul că acel obiect/acea informație
face parte din activitate. Dacă dintr-un anumit punct vor trebui luate
mai multe informații (mai multe foi), există posibilitatea ca logo-ul să
fie prezent doar pe una dintre foi. De asemenea, s-ar putea ca unele
obiecte să fie prea mici și să nu poată fi integrat acest simbol, dar sigur va fi unul de mai jos,
dacă este cazul.
b) Foto: orice material care conține acest simbol trebuie doar fotografiat
pentru a te folosi de el ulterior. Materialele care conțin acest simbol nu trebuie
atinse sau luate din locul în care se află, este de ajuns să îi faci o poză clară.

c) Timp limitat, dacă sunt mai multe echipe în paralel la un punct fix, în ordinea în care au
ajuns, fiecare echipă are dreptul să încerce pentru un timp precizat (ca în imaginea de mai
jos) soluția pe care o are (timpul va fi suficient), după care trebuie să lase locul echipei
următoare (sau echipelor), care vor funcționa după aceeași regulă.
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d) Refolosibil: dacă un material conține acest semn înseamnă că materialul se
va folosi de mai multe ori în timpul evenimentului. Astfel, păstrați materialele
care prezintă acest semn până la sfârșitul evenimentului.
Dacă va fi cazul, pe tot parcursul evenimentului se va respecta distanțarea impusă de
autorități și oricare alte măsuri care vor fi în vigoare la data evenimentului.

6. În momentul în care sunteți la un punct fix, asigurați-vă că celelalte echipe nu trag
cu ochiul sau cu urechea.
7. Este foarte important să aveți bateriile de la telefoane încărcate și acces la internet.
8. După cum scrie și în regulamentul general, vă recomandăm:
a) să luați un ghiozdan cu voi;
b) să aveți lichide potabile la voi (hidratarea este importantă, iar evenimentul durează 3-4
ore);
c) verificați vremea pentru a vă îmbrăca potrivit (încercați totuși să aveți opțiuni - un hanorac
sau o vestă, este o perioadă în care vremea este schimbătoare);
d) să aveți îmbrăcăminte în care să vă puteți mișca lejer, iar încălțămintea să fie pretabilă și
alergării;
e) să aveți bateriile la telefoane încărcate și acces constant la internet.
9. Pe toată perioada evenimentului o să fiți în contact cu organizatorii prin datele pe
care le-ați furnizat în acest formular, puteți cere indicii etc.
10. Un cod poate fi folosit doar într-un singur loc;
11. Participanții vor primi de la organizatori pe parcursul evenimentului un dispozitiv
colorat în formă triunghiulară, pe care vor trebui să-l înapoieze la finalul activității;
12. Obiectele care sunt necesare în timpul activității sunt înmânate de personajele
implicate în organizare, în afara acestora este interzisă procurarea altor obiecte din Muzeul
Satului Bănățean (cu excepția celor care se pot cumpăra). Altfel spus, nu sustrageți obiecte
care nu sunt înmânate de organizatori - toate obiectele care fac parte din joc sunt înmânate
ede organizatori.
13. Respectați zonele cu acces interzis marcate în diferite moduri de reprezentanții
Muzeului Satului Bănățean;
14. Pentru o experiență originală, nu urmăriți alte echipe, fiecare echipă are drumul ei
de parcurs, iar personajele vor face această aventură mai ușoară dacă le cereți ajutorul;
15.
- Activitatea începe la ora anunțată de organizator (pe formularul de înscriere unde
a fost selectat evenimentul la care doriți să participați) în interiorul Muzeului Satului
Bănățean din Timișoara. Vă rugăm să ajungeți mai devreme cu cel puțin 15 minute pentru
a intra în posesia kit-ului participantului.
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