
Механіка заходу  

• Учасники використовують прямий лінк або сканують QR-код з афішетки 

на касі для входа у спеціальну онлайн-систему у якій будуть отримувати 

завдання квесту. Для кожного міста різні завдання. 

• Учасники проходять реєстрацію в онлайн-системі. 

• Після реєстрації учасники отримують на електронну пошту PIN-код для 

входу в гру та вводять його в спеціальне поле.  

• Зайшовши у свій акаунт за допомогою індивідуального PIN-коду, учасник 

отримує перше завдання квесту та інформацію про стартову точку квесту. 

• Відповідь на перше завдання, а також на подальші завдання квесту, 

учасники повинні вводити у спеціальне поле для відповідей в ігровій 

системі. 

• В ігровій системі автоматично з’являються підказки до завдань. Таймер, 

який вказує час до появи підказки знаходиться внизу сторінки. Якщо 

підказка не з’явилася, а час до підказки скінчився – оновіть сторінку.  

•  Протягом квесту учасники будуть розв’язувати логічні загадки та 

відвідувати цікаві локації та бігові маршрути у місті. 

• Вирішивши загадку учасники отримують назву, або координати локації до 

якої потрібно дістатися.  

• Прибувши на локацію, учасникам необхідно знайти код та ввести його в 

спеціальне поле для вводу відповідей в ігровій системі. Код відкриває 

доступ на наступне завдання.  

• Після проходження всього квесту учасники отримують повідомлення в 

ігровій системі про те, що їх дані тепер беруть участь в розіграші.  

• 31.03.2021 останній день квесту, о 23:59 реєстрація на сайті закривається, 

усі незакриті квест сесії анулюються 

• Після завершення квесту за допомогою сервісу random.org обираються 

переможці серед учасників, по одному на кожне місто, які повністю 



пройшли квест та залишили свої данні у формі реєстрації на початку 

квесту.  

• Процес визначення переможців фіксується відеозаписом. 

•  2.04.2021 підсумкові відеозаписи розіграшу публікуються у сторіз, а імена 

переможців у стрічці офіційної сторінки Puma у Facebook - 

facebook.com/PUMAUkraine 

• Представник Puma встановлює зв’язок з переможцями та домовляється 

про передачу головного призу!  

• Фото переможців, після отримання головного призу, публікується у пості 

на офіційній сторіні Puma у Facebook - facebook.com/PUMAUkraine 

 

 


