speluitleg
Jullie gaan opzoek naar de geheime uitgang van de stad. Het doel van de Escape Tour is dat jullie deze
uitgang zo snel mogelijk vinden en dus een snelle tijd neerzetten. Om een snelle tijd neer te zetten moeten
jullie juist navigeren naar de icoontjes op de kaart, en moeten jullie de opdrachten goed voltooien. Doen
jullie dat goed? Dan krijgen jullie hints en aanwijzingen die jullie naar de uitgang kunnen leiden. Zetten
jullie een snelle tijd neer? Dan komen jullie uiteraard op onze Wall of Fame!

hoe start je het spel?
●● Ga naar de startlocatie zoals aangegeven in de mail.
●● Open ter plekke de app Loquiz.
●● Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van het bijgevoegde ticket. En druk vervolgens
op OK.
○○ Let op: de inloggegevens kunnen slechts eenmaal geactiveerd worden. Er kan wel met een ander
toestel verder gespeeld worden binnen hetzelfde team, maar niet op 2 toestellen tegelijk (zie punt
3 onderaan de pagina).
○○ Als er meerdere tickets zijn gekocht, dan is er een ticket met inloggegevens voor ieder team. De
gebruikersnaam is altijd hetzelfde.
●● Het spel wordt nu gedownload, lees de game info.
●● Druk na het lezen de game info weg via het kruisje en druk op start.
●● Vul een leuke teamnaam en de teamleden in en druk op OK.
●● Het spel is nu gestart. Jullie zien op de kaart een blauw bolletje, dit zijn jullie. Loop naar een icoontje
op de kaart en zorg ervoor dat jullie binnen korte afstand van het icoontje komen. De vraag/opdracht
zal dan vanzelf tevoorschijn komen op het scherm.
●● Rechtsboven in het scherm zien jullie de nog beschikbare tijd.
●● Het spel eindigt als de tijd op is of als jullie de uitgang hebben gevonden.
●● Als de Escape Tour geëindigd is ontvang je via de mail jullie statistieken.
○○ Let op: deze informatie wordt gemaild naar het e-mailadres dat is ingevuld bij het boeken van de
Escape Tour!

wat te doen bij een lege batterij?
1.
2.
3.
4.
5.

Verlaat het spel op de telefoon die bijna leeg is.
Log in op de nieuwe telefoon met jullie persoonlijke inloggegevens.
Druk de game info weg en druk op start.
Vul niet opnieuw jullie teamnaam en teamleden in, maar druk op: ‘or resume with existing team’.
Vervolg de Escape Tour met de nieuwe en volle telefoon.

