REGULAMENT TREASURE HUNT CISCO CONNECT 2015

Descriererea concursului




Organizatorul Concursului este Cisco Romania
Treasure Hunt-ul se desfășoara în cadrul evenimentului Cisco Connect 2015, pe 18 martie 2015,
la Willbroom Platinum Business & Convention Center București.
Concursul se desfășoară între orele 12:00 – 17:10.

Condiții participare



La concurs pot participa toți cei care s-au înscris la evenimentul Cisco Connect 2015, pe website,
onsite la eveniment sau prin intermediul partenerilor evenimentului.
Nu pot participa cei care fac parte din staff-ul de organizare.

Desfășurarea concursului









Concursul constă în colectarea de către participant a celor patru indicii care duc spre rezolvarea
enigmei.
Modalitatea de identificare a indiciilor este scanarea codului QR de pe afișe, cu ajutorul unei
aplicații de citire a codurilor QR. Prin aceasta metoda participanții au acces și la informația
privind locația următorului indiciu.
Ordinea utilizării indicilor pentru dezvăluirea soluției finale este indicată pe fiecare afiș (Treasure
Hunt clue # 1, 2, 3).
Ultimul indiciu va fi afișat în cadrul sesiunilor Cisco Power Sessions (15:20 – 17:00)
Orice încercare de fraudare sau de nerespectare a Regulamentului de desfășurare a Concursului
conduce automat la descalificarea concurentului sau concurenților aflați în această situație.
Participanții care ajung la “linia de sosire” cu soluția finală, până la ora 17:10 vor fi înscriși în
extragerea finală pentru desemnarea câștigătorului.
După ora 17:10 nu se mai pot înscrie participanți la extragerea finală a premiului pentru
Treasure Hunt Cisco Connect 2015.
Înmânarea premiului se va face pe baza completării unui proces verbal de predare primire.

Premii





Premiul constă într-un Monitor Samsung curbat.
Premiul se acordă persoanei care este extrasa ca și câștigătoare dintre cele înscrise în concurs.
Participanții care ajung în expoziție până la ora 17:10 și fac dovada identificării celor 4 indicii,
prin prezentarea soluției finale, vor fi înscriși în extragerea finală, ce va avea loc la ora 17:15.
Premiul nu poate fi revendicat mai devreme de ora 17:15, când va avea loc extragerea.

