TRACE - THE TREASURE RACE ADVENTURE
FAQ - Често задавани въпроси
Регистрирайте се на www.trace.amaze.bg
1. Какво е TRACE (ТРЕЙС) - The Treasure Race Adventure?
TRACE е състезателна игра по “Лов на съкровища и легенди”, която всяка година
се организира на различна локация - в града или близо до него, но и същевременно сред
природата. Отбори от по 5-ма души се изправят пред реални физически и логически
предизвикателства (игри), търсейки скрито или заровено съкровище. От две години
форматът има и благотворителна цел.
2. За кого е подходящо предизвикателството TRACE?
TRACE е подходящ за активни отбори от 5-ма приятели, семейства и/или колеги,
които търсят балансирано приключение с елементи на ориентиране, спортни дейности и
логически задачи.
Участието на лица на възраст до 14 години се разрешава САМО с присъствието на
законния им представител - родител или настойник, действащ от тяхно име.
Участието на лица между 14 и 18-годишна възраст се разрешава САМО с
предоставяне на декларация от родителя/настойника, който се съгласява да бъдат
допуснати до състезанието.
3. С каква цел се организира TRACE?
TRACE 2018 сe организира с основната цел да предостави възможност на отбори от
5-ма души да прекарат време на открито като част от добре координирани и разнообразни
състезателни дейности, докато подпомагат благотворителна кауза в подкрепа на деца,
лишени от родителски грижи. Част от печалбата от билетите за участие ще бъде вложена в
организацията на “Мини TRACE” за децата.
4. Възможно ли е да не сме 5-ма участници в отбора, а по-малко или повече от
тази бройка?

Изискването при записване в състезанието е отборът да се състои от петима души.
Като изключение може да се допуснат отбори от 4-ма като един от отбора ще е
необходимо да минава част от предизвикателствата повторни, за да се осигури равенство
между отборите.
5. Мога ли да се регистрирам, следователно да участвам самостоятелно?
В TRACE не е възможно да участвате самостоятелно. Играта се базира върху
отбори от познати, приятели, колеги или дори семейства, които да прекарат един
прекрасен ден сред активни предизвикателства. Очаква се да сформирате отбор със свои
близки и приятели, за да участвате заедно.
6. Как се определя победителят от всеки състезателен ден? А Националният
победител?
Победител е отборът, който първи намери скритото или заровено съкровище.
Преди това отборът трябва да е открил и изпълнил всички предизвикателства,
разкривайки дадените му улики в правилна последователност, решавайки откритите
загадки и пъзели.
7. Откъде възникна идеята за осъществяването на TRACE?
TRACE - “Лов на съкровища и легенди”, е естественото продължение на
дейността на Амейз Корпоративни Събития (www.amaze.bg) - агенция, специализирана в
провеждането на редица фирмени мероприятия.
“Лов на съкровища и легенди” е една от най-предпочитаните тиймбилдинг
програми, с които фирмите избират да разнообразяват своите служители.
TRACE е шанс за всички приключенци, които извън работната среда се
интересуват и участват в игри на открито, да се включат в такива дейности, подкрепяйки
благотворителна кауза.
8. Изисква ли се някаква специална физическа подготовка преди трасето и
каква е натовареността на препятствията?
Не се изисква специална физическа подготовка. Необходимо е да бъдете физически
здрави и издръжливи като за 4-часова активност на открито, включваща ходене, тичане,
активно мислене върху логически задачи, ориентиране и други.
Предизвикателствата в TRACE са баланс между физическо усилие и логическо
мислене.
9. С каква трудност са загадките за решаване?
Загадките за решаване са съставени по начин, по който всеки отбор да открие
отговора им за определено време. Загадките отнемат различно време за решаване за
различните отбори. Всичко зависи от Вашата координация, екипна работа и умения.

10. Какво различава ВИП билета за участие от останалите видове билети?
Какви привилегии получаваме ако закупим именно него?
ВИП билетът за участие осигурява на Вашия отбор както необходимите материали
и провизии за участие, така и тениски “TRACE” и специален приключенски подарък. Чрез
този билет Вие дарявате и допълнителни средства за каузата.
11. Подходящо ли е да запишем по-малки деца за участие?
Част от препятствията могат да представляват трудност за по-малки деца, защото
изискват доза физическо натоварване. Затова препоръчителната възраст на децата е да са
над 10 години.
12. Какво е съотношението между физически и логически предизвикателства?
Предизвикателствата са балансирани между физическа активност и логическо
мислене. Преди всяко физическо предизвикателство, което търсите, получавате загадка
или пъчел, които ви водят до него.

13. Игрите поставят ли някакви ограничения за ръст, тегло и т.н.?
Игрите в TRACE са построени по начин, който не поставя ограничения в ръст,
тегло и пр.
14. Има ли към кого да се обърнем при евентуални изникнали проблеми или
затруднения при игрите?
Екипът на TRACE е на разположение през цялото време на състезанието. Екипът е
разпределен из цялото ТРЕЙС-ко трасе, за да бъде максимално полезен на всички
участници в приключението. На почти всяко предизвикателство ви очаква модератор,
който да подпомага играта. Няма етап в играта, в който да се почувствате в безизходица
или да не получите нужното удоволствие от играта.
15. Има ли кой да следи за стриктното спазване на правилата по време на
игрите?
За спазването на правилата по време на всички игри отговаря квалифициран екип
от модератори на място.
16. Има ли ограничения в максималния брой допустими отбори за всеки
състезателен ден?
Максималният брой допустими отбори е неограничен. При запълване на квота от
20 отбора на град, се насрочва втори състезателен ден в съответния град.

17. Трябва ли да нося нещо със себе си?
Не е необходимо да носите нещо определено със себе си. Единствено добро
настроение и хъс за победа.
18. Как да бъда облечен/обут за състезанието?
TRACE е спортно състезание, което предполага наличието на спортно облекло и
обувки, с които да Ви бъде комфортно да обикаляте по трасето.
19. Какво става, ако отборът ми не успее да разгадае уликата или не успее да
премине през дадено препятствие?
Всички игри и загадки в TRACE са преодолими и решими. Отборът сам решава
дали да продължи участието си до края. Състезанието не приключва при първия излязъл
отбор. Ако участвате за удоволствието, а не за победата, ние ще ви изчакаме да преминете
цялото трасе в границите на допустимите 4 до 5 часа игра.
20. До кога мога да се регистрирам за участие?
Регистрации се приемат най-късно до два работни дни преди състезанието в
съответния град.
21. Разрешено ли е да се използват мобилни устройства по време на
състезанието?
Загадките са конструирани по начин, който да не позволява разрешаването им чрез
намиране в интернет. В случай на активни опити в това, отбор може да бъде
дисквалифициран поради излизане от целите на проекта - да ви бъде приятно и забавно да
се справяте с предизвикателствата заедно като отбор, с уменията, които притежавате.
22. Участниците имат ли право на почивка?
Да, разбира се. Всеки отбор самостоятелно определя темпото си. Но не забравяйте,
че това е за сметка на времето Ви. В TRACE печели първият, който намери
скритото/заровено съкровище.
23. Кога се разкриват точните локации на провеждане на събитието, час на
стартиране на регистрация и пр. организационни детайли?
Точното място и часът на началото на TRACE в съответния град, както и важни
инструкции, съвети и информация, която трябва да знаете преди да настъпи денят на
състезанието, се обявява до два работни дни преди състезателния ден.

Благодарим за проявения интерес. Очакваме Ви!

