
 
ΚΥΡΙΑΚΗ, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, 10:30 ΠΜ, G C SCHOOL OF CAREERS, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions) 

 

FAQ1:  Τι ακριβώς είναι το Ράλλυ Κυνήγι Θησαυρού; 

Το Ράλλυ Κυνήγι Θησαυρού είναι ένα διασκεδαστικό οικογενειακό 

παιγνίδι με αυτοκίνητα, το οποίο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο 

Γονέων και Κηδεμόνων του G C School of Careers, στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του. Δεν είναι αγώνας ταχύτητας! 

 

FAQ2:  Πότε θα γίνει; Ποια ώρα; 

Η εκκίνηση του “Ράλλυ” δίνεται από τον χώρο στάθμευσης του G C 

School of Careers στο Στρόβολο, την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, στις 

10:30 το πρωί. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι στο σημείο της 

εκκίνησης με τα αυτοκίνητα και τα πληρώματα τους στις 10:00, για τη 

διαδικασία εγγραφής και τις τελευταίες οδηγίες. Η εκκίνηση θα γίνει με 

βάση τους αριθμούς συμμετοχής που θα δοθούν στα αυτοκίνητα. Τα 

αυτοκίνητα θα φεύγουν σε διαστήματα του ενός λεπτού το ένα από το 

άλλο. 

 

FAQ3:  Πόση ώρα θα διαρκέσει ο αγώνας; 

Η διάρκεια του “Ράλλυ” είναι περίπου 2 ώρες. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί 

από την ταχύτητα και την ακρίβεια των διαγωνιζομένων – όχι του 

αυτοκινήτου! 

 

FAQ4:  Ποια είναι η απόσταση/διαδρομή του αγώνα; 

Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να διανύσουν μια απόσταση γύρω στα 20 - 25 

χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό. Θα υπάρχει αριθμός Σημείων Ελέγχου, 

από τα οποία θα πρέπει να περάσουν τα αυτοκίνητα. Τα πληρώματα 

θα παραδώσουν τις απαντήσεις τους, θα περάσουν ίσως από κάποια 

δοκιμασία και θα πάρουν τις ερωτήσεις για το επόμενο τμήμα του 

Ράλλυ (προς το επόμενο Σημείο Ελέγχου ή τον Τερματισμό). 

 



FAQ5:  Ποιος μπορεί να λάβει μέρος; 

Οποιοσδήποτε μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Μοναδικές 

προϋποθέσεις είναι η κατοχή άδειας οδηγού και ασφάλειας, όπως 

προνοούνται από το νόμο, καθώς και ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας 

του αυτοκινήτου. Κάθε πλήρωμα μπορεί να αποτελείται από ένα ή 

περισσότερα άτομα. Σημειώνεται πως ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών 

έχει καθοριστεί στις 50. 

 

FAQ6:  Πώς διεξάγεται ο διαγωνισμός; 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων, 

γρίφων, προβλημάτων (και όχι μόνο…) που θα πάρουν. Η (άγνωστη) 

διαδρομή του Ράλλυ είναι στο μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένη και 

οι περισσότερες ερωτήσεις βασίζονται σε αυτήν. Κάποιες ερωτήσεις 

μπορεί να είναι εγκυκλοπαιδικές. Κάποιες θα είναι εκπλήξεις! Τα κλειδιά 

που δίνονται οδηγούν το αυτοκίνητο στο σωστό δρόμο… συνήθως! 

Δεν χρειάζεται βιασύνη, ούτε ταχύτητα οδήγησης. Απαιτούνται 

συντονισμός του πληρώματος, συγκέντρωση, παρατηρητικότητα και 

καλή συνεργασία. Η τύχη… κάποτε βοηθά, αλλά όχι κατ’ ανάγκη!… Τα 

φύλλα απαντήσεων θα βαθμολογηθούν και τα αποτελέσματα θα 

ανακοινωθούν λίγο μετά τον τερματισμό όλων των αυτοκινήτων. Η 

εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την απονομή των επάθλων. 

 

FAQ7:  Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής; 

Το κόστος συμμετοχής είναι €20 για κάθε αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των επιβατών του. 

 

FAQ8:  Πώς/πού μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή; 

Φόρμες συμμετοχής υπάρχουν στη γραμματεία του σχολείου. 

Βρίσκονται επίσης αναρτημένες στο website του σχολείου 

(www.gcsc.ac.cy). Θα πρέπει να παραδοθούν συμπληρωμένες 

(όνομα συμμετοχής, τηλέφωνο, email) στη γραμματεία του σχολείου 

μέχρι την Παρασκευή, 15/3/2019 και να πληρωθεί το κόστος 

συμμετοχής (€20). Επιπλέον δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές με 

email (στο gcsctreasurehunt19@gmail.com – η πληρωμή θα γίνει πριν 

την εκκίνηση) καθώς και τη μέρα της εκδήλωσης, δεδομένου πως δεν 

θα έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών. 

 

FAQ9:  Ποια είναι τα έπαθλα για τους νικητές; 

Τα πρώτα πληρώματα θα βραβευθούν με χρηματικά ποσά, έπαθλα, 

μετάλλια και άλλα πλούσια δώρα. 

 

FAQ10: Άλλες πληροφορίες; 

Θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες πριν από την εκκίνηση του Ράλλυ. 

 www.gcsc.ac.cy 

 gcsctreasurehunt19@gmail.com 

 Event: “G C School of Careers Treasure Hunt 2019” 


