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Όροι & προϋποθεέσεις συμμετοχηέ ς  
για το παιχνιέδι στα τσακωέ νικα «το φατ͑εέ  π͑’ εχαέ τ͑ε» 

Αναφορικά με τη δράση «το φατ͑έ π͑’ εχάτ͑ε» 

1. Το παιχνίδι «το φατ͑έ π͑’ εχάτ͑ε» αφορά σε εκπαιδευτική δράση 

επαυξημένης πραγματικότητας στην τσακωνική διάλεκτο. Θα παιχτεί 

στο Λεωνίδιο, στις 9 Ιουλίου 2022 και ώρα 19.00. Σημείο εκκίνησης η 

Πλατεία 25ης Μαρτίου. Ο συνολικός προσδοκώμενος χρόνος υλοποίησης 

του παιχνιδιού υπολογίζεται στα 90΄. Αυτό, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από 

την ώρα έναρξης και πιθανή ευελιξία που θα απαιτηθεί κατά τα στάδια 

υλοποίησης του παιχνιδιού.  

2.  Περιλαμβάνεται στις δράσεις του Melitzazz festival 2022 REUNION (7-

10/07/2022) και τελεί υπό την αιγίδα του Αρχείου Τσακωνιάς. 

Υπεύθυνος υποστήριξης της δράσης είναι ο «Πάρνωνας α.ε. 

Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α.».  

3. Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υλοποίηση της δράσης «το φατ͑έ π͑’ 

εχάτ͑ε» υλοποιείται από την ομάδα “Τσακώνοι Μελετητάδε”. Η ομάδα 

αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες γλωσσικού τμήματος του 

Αρχείου Τσακωνιάς, οι οποίοι εκπαιδεύονται στη γλώσσα υπό την 

καθοδήγηση γλωσσολόγου καθηγητή και φυσικών ομιλητών της 

γλώσσας. Η δράση αποτελεί ατομική τους πρωτοβουλία.   
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4. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι παίκτες να ανακαλύψουν ένα κειμήλιο 

σπάνιας τσακωνικής αξίας παίζοντας με γλωσσικό όχημα την τσακωνική 

γλώσσα και παράδοση. Παίζοντας και μαθαίνοντας μέσα από ένα 

τοποκεντρικά εστιασμένο παιχνίδι στο φυσικό χώρο του Λεωνιδίου με 

τη χρήση φορητών συσκευών οι παίκτες γίνονται κοινωνοί γνώσης και 

μεταδότες με απώτερο στόχο να ευαισθητοποιήσουν την ευρύτερη 

κοινότητα ως προς την αξία διατήρησης και αναβίωσης της τοπικής 

γλώσσας, που αποτελεί μια από τις πλέον απειλούμενες με εξαφάνιση 

γλώσσες του πλανήτη.  

5. Η δράση, δηλαδή, αποτελεί παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας που 

παίζεται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες (location- based augmented 

reality games), γνωστά ως παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού (pervasive 

games) ικανά να παρέχουν τεχνολογικά εμπλουτισμένες  μαθησιακές 

εμπειρίες. Συνιστά ένα παραδοσιακού τύπου  παιχνίδι «κρυμμένου 

θησαυρού’ στο φυσικό χώρο του Λεωνιδίου. Η πληροφορία μεταφέρεται 

από το φυσικό χώρο σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό περιβάλλον 

μέσω φορητών συσκευών. Οι παίκτες καλούνται να υλοποιήσουν μια 

σειρά από δραστηριότητες προσλαμβάνοντας και διαχέοντας γνώση από 

το φυσικό περιβάλλον στον ψηφιακό κι αντίστροφα, δημιουργώντας 

έτσι μια αλληλένδετη σχέση φυσικού- ψηφιακού χώρου κι αντιστοίχως 

φυσικής και ψηφιακής παρουσίας τους.       

6. Προκειμένου να συνδεθούν με τον ψηφιακό χώρο του παιχνιδιού θα 

χρησιμοποιήσουν φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες) 

προσωπικής τους ιδιοκτησίας με ικανότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο 

(μέσω δεδομένων ή WiFi), θα μεταβούν στο ψηφιακό περιβάλλον του 
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παιχνιδιού στο οποίο θα έχουν προ εγγραφεί, θα ακολουθήσουν και 

υλοποιήσουν φυσικές και ψηφιακές δραστηριότητες που έχουν 

σχεδιαστεί για το κάθε φυσικό σημείο/ πίστα, με τις δραστηριότητες να 

διαφοροποιούνται για την κάθε ομάδα. Ολοκληρώνοντας τις 

δραστηριότητες της μιας πίστας θα μπορούν να μεταβούν στην επόμενη 

πίστα. Σε κάθε σημείο/ πίστα θα γνωρίζουν οι παίκτες αν παρέχεται 

ελεύθερο Wi-Fi δίκτυο ή κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

προσωπικά δεδομένα της συσκευής τους.  

7. Στο σημείο εκκίνησης θα δοθούν οι οδηγίες του παιχνιδιού ανά πίστα. 

Στόχος των δύο ομάδων είναι να ανακαλύψουν ένα Τσακώνικο κειμήλιο 

σπάνιας ιστορικής αξίας, το οποίο  βρίσκεται κρυμμένο στο Λεωνίδιο για 

να προστατευθεί. Την αναζήτηση θα βοηθήσουν γρίφοι γραμμένοι στα 

Τσακώνικα, μια αρχαία ελληνική διάλεκτο που μόνο οι ντόπιοι Ορειάτες  

μιλούν. Οι γρίφοι αυτοί θα είναι  κρυμμένοι σε διάφορες τοποθεσίες της 

πόλης, και με την αποκωδικοποίηση τους θα οδηγούν στη τοποθεσία του 

θησαυρού! Σε κάθε τοποθεσία θα υπάρχει ένας με δύο Ορειάτες που θα 

ανταποκρίνονται στα αιτήματα των παικτών για βοήθεια με τους 

Τσακώνικους γρίφους. Οι Ορειάτες αποτελούν φυσικούς ομιλητές της 

τσακωνικής διαλέκτου και συνεργάζονται στο παιχνίδι με τη 

σχεδιαστική ομάδα ώστε να λειτουργήσουν ως γλωσσικοί 

διαμεσολαβητές και εμπειρογνώμονες. Οι γρίφοι θα παρέχονται είτε 

εκτυπωμένοι, είτε με σύνδεση στην εφαρμογή του παιχνιδιού με 

προσωπικά έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες, μέσω wifi (στις διάφορες 

τοποθεσίες, όπου παρέχεται wifi, θα είναι τυπωμένα τα στοιχεία 

πρόσβασης ώστε να είναι διαθέσιμα για όλους) ή δεδομένων κινητής 
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τηλεφωνίας των παικτών.  

8. Απαραίτητο στο παιχνίδι είναι οι  παίκτες κάθε ομάδας να 

συνεργαστούν. 

9. Δεν είναι απαραίτητο οι παίκτες να έχουν γνώσεις χρήσης των νέων 

τεχνολογιών, ενώ έχουν προβλεφθεί και δραστηριότητες με έντυπα 

μέσα. 

10. Οι παίκτες δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν την τσακωνική διάλεκτο. 

Ολοκληρώνοντας το παιχνίδι αναμένεται να έχουν γνωρίσει στοιχεία της 

ιστορίας και της παράδοσης των Τσακώνων και να γνωρίζουν κάποιες 

λέξεις και εκφράσεις στα τσακώνικα. 

11. Συνολικά, η δράση θα καταγραφεί μέσω φωτογραφιών, βίντεο 

παρουσίασης, αποσπάσματα του παιχνιδιού θα προβάλλονται μέσω 

ζωντανής μετάδοσης (livestreaming). Η δράση θα προβληθεί μέσω 

τοπικών ή/ και ευρύτερης εμβέλειας έντυπων και ψηφιακών μέσων. Η 

δράση θα αναρτηθεί, επίσης, στον ιστότοπο και στα κοινωνικά δίκτυα 

του παιχνιδιού και του Melitzazz festival. Στους εξωτερικούς και 

εσωτερικούς χώρους του παιχνιδιού θα έχει αναρτηθεί επισήμανση ότι 

τελείται βιντεοσκόπηση.    

 

Αναφορικά με τη συμμετοχή και τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη δράση «το φατ͑έ π͑’ εχάτ͑ε» 

12. Για το παιχνίδι δεν απαιτείται κόστος συμμετοχής.  

13. Το παιχνίδι απευθύνεται σε ανθρώπους ηλικίας από 12 έως 112 ετών 

που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.  
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14. Οι παίκτες θα πρέπει αν παρευρίσκονται στο σημείο εκκίνησης στις 

18.30.  

15. Η δράση είναι σχεδιασμένη ώστε οι γλώσσες αναφοράς να είναι τα 

ελληνικά και τα τσακώνικα. Ωστόσο, παίκτες που καταλαβαίνουν 

ελληνικά αλλά δεν αποτελούν μητρική τους γλώσσα μπορούν να 

συμμετάσχουν. Παίκτες που δεν μιλούν ούτε κατανοούν ελληνικά 

μπορούν να ακολουθούν τις ομάδες (followers, observers) εφόσον η 

σχεδιαστική ομάδα του παιχνιδιού δώσει τη δυνατότητα με το που 

κλείσουν οι αρχικές συμμετοχές.   

16. Οι παίκτες που θα συμμετάσχουν χωρίζονται σε 2 ομάδες, την ομάδα των 

«Πειρατών» και την ομάδα των «Περιηγητών». Η κατάταξη είναι τυχαία 

αλλά υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής παικτών από τη μια ομάδα στην 

άλλη με δική τους συνεννόηση και την έγκριση της σχεδιαστικής ομάδας.  

17. Κάθε ομάδα αποτελείται από δεκαέξι (16) το ανώτερο παίκτες, συνολικά 

δηλ. 32 παίκτες.  

18. Εφόσον συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετοχών και υπάρχει επιπλέον 

αριθμός ατόμων που επιθυμούν να συμμετάσχουν το παιχνίδι θα 

επαναληφθεί σε νέα ημερομηνία εντός του Melitzazz festival 2022.  

19. Η συμμετοχή στο παιχνίδι απαιτεί ηλεκτρονική εγγραφή.  

20. Για να εγγραφούν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι παίκτες συνδέονται στην 

ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής: 

μέσω του ιστότοπου του παιχνιδιού:  

https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame 

21. Παίκτες ηλικίας 18 και άνω μπορούν να κάνουν εγγραφή για τον εαυτό 

τους επιλέγοντας στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής "Συμμετοχή για 

https://forms.gle/WGdb49cntMbXbPTD6
https://forms.gle/WGdb49cntMbXbPTD6
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame
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εμένα", συμπληρώνοντας τα πεδία "Δήλωση συμμετοχής για εμένα (άνω 

των 18)" και υπογράφοντας μια δήλωση συναίνεσης, την οποία μπορούν 

να φέρουν μαζί τους την ημέρα του παιχνιδιού ή να την υποβάλουν 

ηλεκτρονικά αποστέλλοντας στο email  του παιχνιδιού: 

lostyfanto.game@gmail.com  

22. Παίκτες κάτω των 18, δηλ. ηλικίας από 12 έως 18 ετών χρειάζεται να 

εγγραφούν από το γονέα- κηδεμόνα τους στην ίδια Δ/νση μέσω του 

ιστότοπου του παιχνιδιού. Ο γονέας κηδεμόνας επιλέγει στην 

ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής "Συμμετοχή για το παιδί μου», 

συμπληρώνει τα πεδία στην ενότητα "Δήλωση συμμετοχής για το παιδί 

μου (12- 18 ετών)", κάνει δήλωση συναίνεσης μέσω της υπηρεσίας gov.gr 

ακολουθώντας τις οδηγίες, και  την υποβάλει ηλεκτρονικά στο email  του 

παιχνιδιού: lostyfanto.game@gmail.com  

23. Για να εγγράψει κάποιος/ α τον εαυτό του/της και το παιδί του/της 

χρειάζεται να επαναλάβει την άνω διαδικασία δύο φορές. 

24. Για να εγγραφεί κάποιος/α χρειάζεται να δηλώσει ως στοιχεία 

συμμετοχής το όνομα, επώνυμό του/της κι ένα email. Τα στοιχεία αυτά 

είναι απαραίτητα καθώς θα συμμετάσχει ως φυσικό πρόσωπο σε ένα 

παιχνίδι που διοργανώνεται δια ζώσης. Ωστόσο, τα στοιχεία του/ της 

αφορούν αποκλειστικά αυτό το σκοπό και δε γίνεται καμία περαιτέρω 

επεξεργασία με άλλο τρόπο ενώ θα διαγραφούν μετά το πέρας του 

παιχνιδιού.   

25. Αν και η δράση δεν έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους με αναπηρίες ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και η συμμετοχή γίνεται με ατομική ευθύνη του 

κάθε συμμετέχοντα, παρέχεται η δυνατότητα ο συμμετέχων να δηλώσει 

mailto:lostyfanto.game@gmail.com
mailto:lostyfanto.game@gmail.com
mailto:lostyfanto.game@gmail.com
mailto:lostyfanto.game@gmail.com
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αν αντιμετωπίζει «Ιδιαιτερότητες & Δυσκολίες με τη μετακίνησή τους, 

τυχόν προβλήματα υγείας τα οποία η ομάδα σχεδίασης θα προσπαθήσει 

να λάβει υπόψη για να διευκολύνει τη συμμετοχή τους. 

26. Καθώς το παιχνίδι καταγράφεται μέσω φωτογραφίας, βίντεο, ζωντανής 

μετάδοσης και θα αναρτηθεί είναι απαραίτητο η συμμετοχή των παικτών 

να συνοδεύεται από μια υπογεγραμμένη δήλωση συναίνεσης, όπου ο 

κάθε παίκτης συναινεί υπεύθυνα ώστε η καταγραφή της δράσης να 

περιλαμβάνει εγγραφή, αναπαραγωγή και αποτύπωση της φωνής και 

της εικόνας του/της σε υλικό φορέα ήχου και εικόνας και επιτρέπει το 

δικαίωμα ανάρτησης στα ως άνω αναφερόμενα μέσα διάχυσης.  

27. Ο εκάστοτε παίκτης διασαφηνίζει, ωστόσο, ότι η συναίνεση δίνεται με 

την προϋπόθεση να αφορά αποκλειστικά τους ως άνω σκοπούς του 

παιχνιδιού και δεν επιτρέπει περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών 

στοιχείων του. 

28.  Επιπλέον, ο παίκτης ενημερώνεται και συμφωνεί ότι φωτογραφίες ή 

βίντεο, στα οποία προβαίνουν ιδιωτικά παίκτες ή επισκέπτες στα σημεία 

που θα μετακινηθεί και για όποια αναπαραγωγή και αναδημοσίευση 

προβούν σε άλλα μέσα διάχυσης η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τα 

άτομα αυτά και ουδεμία ευθύνη φέρει το Melitzazz festival και η ομάδα 

σχεδίασης του παιχνιδιού.  

29. Για παίκτες κάτω των 18 τους οποίους εγγράφει ο γονέας απαιτείται, 

επίσης, δήλωση συναίνεσης. Η δήλωση συναίνεσης συμπληρώνεται και 

υπογράφεται από γονέα που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του 

ανήλικου παιδιού του. Η συναίνεση για τον ίδιο και τη συμμετοχή του 

παιδιού του/ της δηλώνεται μέσω υπεύθυνης δήλωση Ν. 1599/1986.  
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30. Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή δίνεται η δυνατότητα οι συμμετέχοντες 

άνω των 18 να μπορούν ή να κατεβάσουν και συμπληρώσουν τη δήλωση 

συναίνεσης, να την υπογράψουν και να την φέρουν την ημέρα του 

παιχνιδιού ή να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη φόρμα συμμετοχής ή να 

την αποστείλουν μέσω email. Δίνεται επίσης η δυνατότητα για λόγους 

εγκυρότητας του ηλεκτρονικού εγγράφου που θα υποβληθεί 

ηλεκτρονικά να υποβάλουν δήλωση συναίνεσης μέσω της υπηρεσίας 

gov.gr. Για διευκόλυνσή τους έχουν στη διάθεσή τους ακριβείς οδηγίες 

βήμα- βήμα για τους ίδιους και για το παιδί τους. 

31. Παίκτες άνω των 18 που θα φέρουν εκτυπωμένη τη δήλωση συναίνεσης 

για τον εαυτό τους την ημέρα του παιχνιδιού θα χρειαστεί να δείξουν ένα 

νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας. Παίκτες κάτω των 18 θα πρέπει 

να προσκομίσουν/ υποβάλουν ηλεκτρονικά οι ίδιοι ή οι γονείς τους την 

ηλεκτρονική δήλωση συναίνεσης που εχουν εκδώσει μέσω gov.gr.  

32. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής οι παίκτες θα λάβουν περίπου δέκα 

(10) ημέρες πριν το παιχνίδι  (1-2 Ιουλίου) ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με 

όλες τις απαραίτητες οδηγίες.  

33. Συνολικά με την ηλεκτρονική εγγραφή τους οι παίκτες δηλώνουν τη 

συναίνεση τους σε σχέση με τα ως άνω και με τη διαχείριση προσωπικών 

δεδομένων όπως αναλυτικά αναγράφεται στη πολιτική απορρήτου του 

παιχνιδιού. 

34. Δυνατότητα εγγραφής στο παιχνίδι την ημέρα του παιχνιδιού υπάρχει 

μόνο σε περίπτωση που α) δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος 

αριθμός παικτών έως εκείνη την ημέρα, ή β) σε περίπτωση που άτομα 

που δήλωσαν συμμετοχή δεν παρευρεθούν την ημέρα του παιχνιδιού. Σε 

https://drive.google.com/drive/folders/1x5_RSIepeKh7-PFjDTcvnAgGyHmsx6Z3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x5_RSIepeKh7-PFjDTcvnAgGyHmsx6Z3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RQR9oeGEv8P7kDOTQqn-kjxDLs7u-Rad?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RQR9oeGEv8P7kDOTQqn-kjxDLs7u-Rad?usp=sharing
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αυτή την περίπτωση ο αριθμός παικτών θα συμπληρωθεί με σειρά 

εμφάνισης για εγγραφή και με τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού οι 

συμμετοχές θα κλείνουν.  

 

Επιπλέον Όροι συμμετοχής 

α. Οι δράση είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία για την αναβίωση της Τσακωνικής 

γλώσσας. Οι συμμετοχή σε αυτή είναι επίσης σε εθελοντική βάση. Κάθε 

συμμετέχων οφείλει να ενημερωθεί για το παιχνίδι και συμμετέχει με δική του 

ευθύνη. Ουδεμία ευθύνη τεκμαίρεται για τους διοργανωτές. Στο ανωτέρω 

πλαίσιο, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, ουδεμία ευθύνη τεκμαίρεται για τους 

διοργανωτές σε περίπτωση ατυχήματος, ασθενείας, τεχνικών προβλημάτων, 

αναβολών, ακυρώσεων κλπ. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για 

τους ιδίους και τα τέκνα τους αναφορικά με την τήρηση των  σε ισχύ μέτρων 

αντιμετώπισης της πανδημίας COVID19. 

β. Η δράση αναμένεται να καταγραφεί μέσω φωτογραφιών, βίντεο, να προβληθεί 

μέσω ζωντανής μετάδοσης (livestreaming) και τοπικών και ευρύτερης εμβέλειας 

έντυπων και ψηφιακών ΜΜΕ και να αναρτηθεί στον ιστότοπο και στα κοινωνικά 

δίκτυα του παιχνιδιού και του Melitzazz festival. Επίσης η δράση αναμένεται να 

καλυφθεί από τοπικά και εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ. Για το υλικό που τυχόν 

συλλεχθεί από τέτοιους φορείς ουδεμία ευθύνη φέρεται από τους διοργανωτές 

του παιχνιδιού. 

γ. Οι διοργανωτές του παιχνιδιού δύνανται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 

τροποποιούν τις οδηγίες, τους όρους συμμετοχής, τους όρους χρήσεως του 

ιστοτόπου, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις 
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προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση 

αυτών στην ιστοσελίδα του παιχνιδιού, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε 

φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, 

τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και 

προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και 

έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση - 

επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου και τη συμμετοχή στο παιχνίδι ή την 

ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μέσω φόρμας συμμετοχής ή μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή 

της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του παιχνιδιού. 

δ. Η συμμετοχή ανηλίκων στην ιστοσελίδα, τα μέσα συλλογής συμμετοχών, τα 

μέσα επικοινωνίας αλλά και το ίδιο το παιχνίδι, λαμβανομένου υπόψη ότι αφορά 

σε εκπαιδευτική δράση για εκμάθηση της υπό εξαφάνιση Τσακωνικής διαλέκτου, 

δεν απαγορεύεται, αντιθέτως είναι ευπρόσδεκτη. Η συμμετοχή αυτή και η 

απαραίτητη για αυτήν συναίνεση, είναι αποκλειστική ευθύνη των 

γονέων/κηδεμόνων των ανηλίκων. Τυχόν συμμετοχή ανηλίκων σε όλα τα 

ανωτέρω θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την συναίνεση των κηδεμόνων τους, οι 

οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι να αξιολογήσουν τη συμμετοχή αυτή και την 

ανάγκη ή μη για συνοδεία των ανηλίκων τέκνων τους και τη διαμοίραση των 

προσωπικών τους δεδομένων. Ουδεμία ευθύνη τεκμαίρεται για τους διοργανωτές 

για την επιβεβαίωση της πραγματικής σχέσης κηδεμόνα – κηδεμονευομένου. 

ε. Το παιχνίδι δεν περιλαμβάνει επικίνδυνες δράσεις. Περιλαμβάνει όμως 

μετακίνηση εντός της πόλης του Λεωνιδίου (ακτίνα <500 μέτρων από το σημείο 

εκκίνησης), χρήση σκαλιών, είσοδο σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ. 

Την ευθύνη για αυτές τις μετακινήσεις και τη συνολική συμμετοχή στο παιχνίδι, 
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αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να 

συνοδεύουν τα ανήλικα τέκνα τους εφόσον κρίνουν κάτι τέτοιο απαραίτητο. 

Παρότι η κάθε ομάδα θα συνοδεύεται, για λόγους συντονισμού του παιχνιδιού, 

από μέλη της ομάδας διοργάνωσης, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνεται από τους 

διοργανωτές για την εποπτεία και φυσική ασφάλεια των συμμετεχόντων. 

 

Επικοινωνία με τους διοργανωτές και την ομάδα του παιχνιδιού 

Για όποιες συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό 

μήνυμα στο lostyfanto.game@gmail.com ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 27570-

22807, όπου αφήνετε στοιχεία σας (ον/μο, τηλ) για να σας απαντήσουν μέλη της 

ομάδας σχεδίασης του παιχνιδιού.  
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