Crazy88 Fotospel

Het Crazy 88 Fotospel is een interactief spel spel dat je speelt met je eigen
smartphone. In teams van 4 tot 6 personen voeren jullie zoveel mogelijk knotsgekke
foto opdrachten uit. De opdrachten worden vastgelegd op foto en teams stemmen op
elkaars kiekjes. Het team dat de meeste opdrachten weet uit te voeren en de meeste
stemmen weet te verzamelen van andere teams is winnaar van het spel!

NIEUW: Interactief door “foto stemmen”
We hebben het Crazy 88 Fotospel nog interactiever gemaakt. Tijdens het spel
stemmen teams op elkaars foto’s. Dit zorgt voor extra hilariteit en inspiratie om de
beste foto te maken! Bovendien komen alle foto’s na afloop van het spel in een
interactieve scorekaart terecht en kun je de gemaakt foto’s gewoon downloaden!

SPELKENMERKEN
•
•
•
•
•

ongeveer 3 tot 5 km
tussen de 2 en 3 uur
centrum van een stad
eigen smartphone + databundel tussen de 5 en 15 Mb
zorg dat je mobiel vol laden en extern power oplader mee
• Speciaal voor dit uitje
• * Knotsgek foto opdrachten spel

•
•
•
•

* Vind foto hotspots
* Voer de gekke opdrachten uit
* Inclusief spelmaterialen
* Gratis SpellenApp

SpellenApp
Onze interactieve uitjes worden gespeeld met behulp van de SpellenApp. De werking
van de SpellenApp lijkt op het populaire WhatsApp.

Downloaden en installeren
Open op je smartphone een webbrowser en surf naar www.spellenapp.nl. Deze
website verwijst je automatisch naar de PlayStore of de AppStore. Kies er vervolgens
voor om de SpellenApp te downloaden en te installeren. Het is belangrijk dat je
tijdens installatie de SpellenApp toestemming geeft om van de locatie voorzieningen
van je telefoon gebruik te maken!

Functies
MAP

MESSAGES

VOTING

Interactieve kaart
De SpellenApp heeft een interactieve kaart. Deze bepaalt jouw positie via de GPS
(zorg er dus voor dat locatievoorziening voor de Spellenapp aan staat) en laat de
verschillende hotspots op de kaart zien.

Berichten centrum
Verder heeft de SpellenApp een berichten functie. Deze laat vragen zien waar je
antwoord op moet geven. Je kunt hier ook de gevonden fotospots plus codes
invoeren om punten te ontvangen!

Foto stemmen
Bij sommige spellen is het mogelijk om op elkaars foto’s te stemmen. Dit doe je door
een foto een waardering van 1 t/m 5 sterren te geven!

•

.

Tijdens het spel
•

Aanmelden met 1 of meer smartphone per team.

•

Zoek de plek/fotocombinaties in willekeurige volgorde, er is geen vaste route.

Na afloop van het spel
•

Stuur na afloop van het spel je e-mailadres naar de spelcomputer. Zo ontvang je een
scorekaart met met kruimelspoor, uitslag en foto’s in je mailbox!

•

Huldig het winnende team met een leuk prijsje!

