
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, instituţie de cultură aflată însubordinea Consiliului Judeţean Cluj, anunţă
lansarea concursului pentru copii și adolescenți, Cutreier Clujul.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Concursul se va desfăşura în perioada 11 iulie – 7 noiembrie 2022.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
La concurs pot participa copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani. Fiecare participant se va înscrie în concurs

prin completarea unui formular în care se va menționa adresa de e-mail folosită la autentificarea în aplicație. Concursul

presupune parcurgerea unor trasee prin intermediul aplicației Cutreier Clujul, disponibilă atât pentru calculator, cât și pentru

telefonul mobil. Instrucțiuni de utilizare a aplicației Cutreier Clujul:
1.  Înregistrarea în aplicație cu o adresă de e-mail și parolă. (Dacă jocul se desfășoară fără autentificare nu va fi înregistrat în

concurs).

2.  Click pe butonul Atracții pentru a afla mai multe despre reperele importante ale Clujului. Click pe butonul Jocuri pentru a

începe parcurgerea unui traseu cu întrebări. Jocul poate fi jucat de acasă sau la fața locului prin localizare GPS.

3.   Click pe butonul Joc simplu. Reperele se vor afișa în ordine, fiecare are atașat un Quiz. De acasă se vor alege jocurile care

au în titlu cuvântul online. Din oraș se  vor  alege jocurile care au specificatîn titlu cuvântulGPS.  Aplicația va cere permisunea

de activare a locației - pentru a putea juca aceasta trebuie să fie activată. Obiectivele vor apărea în joc rând pe rând, sub forma

unei pictograme reprezentândun lacăt. La apropierea de 50 m de obiectiv, acesta se deblochează și se afișează întrebările.

După acordarea răspunsului, se poate porni spre următorul obiectiv.

4.  Se va răspunde la întrebări pentru fiecare reper. La final aplicația va arăta punctajul și va memora rezultatele.
Atenție: pentru încurajarea joculuidin oraș, de la fața locului, răspunsurile la întrebările din jocurile care au specificația GPS
au un punctaj mai mare.
PREMIEREA CÂŞTIGĂTORILOR
Vor fi acordate 5 premii participanților care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
-   au realizat un număr cât mai mare de trasee (indiferent dacă e varianta on-line sau GPS);
 -   au acumulat un număr cât mai mare de puncte.
 Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Festivalului Cărții pentru Copii.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Pot fi cerute la Secţia pentru copii a Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj, Calea Dorobanţilor nr.104, parter est, la
telefon: 0264 430323 sau prin e-mail: copii@bjc.ro.

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale
participanților conform Regulamentului (UE) 2016/679.
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