OLIMPIADA INDOOR ESCAPE

ROOM

CE ESTE UN ESCAPE ROOM?
Importat de afara, fenomenul s-a transformat repede intr-un adevarat succes. Este vorba despre jocul
Escape the room, unde jucatorii sunt inchisi intr-o camera tematica, alaturi de mai multe obiecte, si
unde trebuie sa gaseasca diferite indicii care sa-i duca catre final, la descoperirea cheii cu ajutorul careia
pot parasi camera. Jocul ofera o experienta reala de evadare: un grup de minim doi si maxim sase
jucatori sunt incuiati intr-o camera si au la dispozitie de regula 60 de minute pentru a evada.
Participantii vor colabora si isi vor pune din plin mintea la contributie pentru succesul echipei. In
camerele misterelor se regasesc indicii ascunse, puzzle-uri si ghicitori, mesaje si coduri, ce asteapta sa
fie dezlegate pas cu pas, pana la reusita finala: cheia ce deschide ultima incuietoare, cea a camerei din
care vrei sa evadezi.

ESCAPE ROOM-OLIMPIADA INDOOR-2015
Olimpiada Indoor, una din cele trei competiții dedicate studenților și profesorilor de la Facultatea de
Informatică, va pune anul acesta la dispozitie o noua sectiune: ESCAPE ROOM. Cu ajutorul partenerilor
nostri de la DECODERS ESCAPE ROOMS IASI, va promitem o experienta plina de aventura, distractie,
dar si de situatii din care puteti iesi doar daca toti membrii echipei isi unesc inteligenta, spontaneitatea
si ingeniozitatea. Proba de ESCAPE ROOM se va desfasura pe 12 si 13 Decembrie (Sambata si
Duminica), in intervalul orar 10-20, iar pretul unui bilet este de 15 lei.

CONDITII DE PARTICIPARE
Esti student sau profesor la Facultatea de Informatica Iasi? Daca da, atunci esti in locul potrivit, asta
este singura conditie. Ia cu tine inca 3 prieteni, tot studenti/profesori la Facultatea de Informatica Iasi,
cumparati-va impreuna bilete si bucurati-va impreuna de o experienta de neuitat, puneti-va inteligenta
la incercare si consolidati-va prietenia.

DESFASURARE

BILETELE pot fi achizitionate din holul Facultatii de Informatica in perioada 2-11 decembrie.
NUMARUL DE PARTICIPANTI dintr-o echipa este de 4 persoane. Astfel, este recomandat ca
achizitionarea biletelor sa fie facuta odata pentru toate cele 4 persoane. Daca nu sunteti 4 persoane nu
este nicio problema: puteti cumpara bilet si vom organiza noi echipe pentru cei care nu au una, astfel
vei avea si norocul de a cunoaste si lucra cu oameni noi.

PROGRAMARE In cel mai scurt timp de la finalizarea perioadei de achizitionare a biletelor veti primi
un mail/mesaj cu data si ora la care ati fost programati. Daca aveti o anumita zi/ora la care doriti sa fiti
programat va recomandam sa precizati acest lucru la achizitionarea biletelor. De asemenea, va
recomandam sa ajungeti cu 15 minute mai devreme fata de ora la care a fost programata echipa voastra.

CRAZY SURGEON- DECODERS ESCAPE ROOM IASI
Dupa cum probabil ati intuit, Crazy Surgeon este camera din care veti incerca sa evadati:
THE STORY
„ In ultimul timp au fost semnalate foarte multe disparitii in centrul orasului, dar nimeni nu a
reusit sa dea de capat acestor rapiri misterioase. Ati fost capturati de un chirurg care, dorindu-si sa se
joace de-a Creatorul, a inceput sa rapeasca oameni pentru a face experimente pe ei, dar, fiindca se
temea sa nu fie prins, chirurgul a fost neglijent in administrarea dozei de sedativ si v-ati trezit inchisi in
laboratorul sau din catacombele orasului. Acesta este plecat sa-si sterilizeze instrumentarul si aveti
doar o ora la dispozitie sa evadati din sala de operatii.
UNDE?
Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 1C, 700124 Iasi, Romania

UTILE
Mai multe informatii: 0774 625 836 || a.varteniuc@gmail.com (Andrei Varteniuc)
Decoders Escape Rooms: http://decoderooms.net/

