
Pátka értékei geotúra játék 

Pátka község Önkormányzata és a Diák és Ifjúsági Sportegyesület - Pátka 
közös játékot szervez „Pátkai értékei geotúra”címmel. 

A játék leírása 

A geotúra során a játékosoknak Pátka értékeihez kötődő emlékhelyeket, tereptárgyakat, 
épületeket kell felkeresniük. A http://www.patka.hu honlapon megtalálható listában kijelölt 
helyszínek  mindegyikén elhelyeztünk egy-egy QR kódot, amelyet bármely okostelefonra, 
tabletre telepített QR kódolvasóval meg lehet fejteni. A QR kódok mindegyike a jelszó egy 
karakterét adják titkosítva, melyhez a kulcs a Református Egyházközség által 2013-ban 
kiadott Codex Pátka könyv.  

A karaktereket (az összes helyszín felkeresése után) a lista szerinti sorrendbe állítva 
összeáll a jelszó, amelyre a http://www.patka.hu/geotura/titkositott_anyag.exefájl letöltése 
után lesz szükség. A titkosítás feloldása után elérhetővé válik a geotúra teljesítését 
bizonyító tanúsítvány. 

Szabályzat 
A játékban egyedülálló személyek és csoportok is részt vehetnek. A játék 2014. 

augusztus 1-től 25-ig tart. A részvételhez regisztráció szükséges, melyet a jelentkezők a 
civilszervezetek@patka.hu címre küldött e-mail-el vagy személyesen tehetnek ezt meg 
munkaidőben, a polgármesteri hivatalban.  

A felkeresett helyszínekről fényképeket kell készíteni olyan formában, ami 
egyértelműen igazolja, hogy a játékos/csapat az adott pontot ténylegesen érintette – ez 
lehet pl. egy selfie (önfotó) a háttérben a helyszínnel. 

A játék teljesítése a kitűzött záró időpontig a kikódolt tanúsítvány és a fotók ugyanezen 
címre történő megküldésével vagy a kinyomtatott példányok bemutatásával igazolható. 

A túrát teljesítő játékosok között nyeremények kerülnek kisorsolásra: 
1. hely: 30.000 Ft értékű Decathlon ajándék utalvány 
2. hely: 15.000 Ft értékű Decathlon ajándék utalvány 
3. hely: 5.000 Ft értékű Decathlon ajándék utalvány 

A nyeremények sorsolása az 2014. augusztus 30-án megrendezendő IX. Rózsafesztiválon 
nyilvánosan történik.  

A játék teljesítéséhez a Diák és Ifjúsági Sportegyesület – Pátka eszközeit, GPS 
helymeghatározóval szerelt tabletjeit is igénybe lehet venni. Az eszközök átvételéről 
további információ: Toma Imola (toma.imola@gmail.com).  

További részletek és technikai segítség: Gerencsér Attila játékszervező 
(Kapcsolat: gerencser.attila@patka.hu vagy 06/70-420-5985)  

Pátka község Önkormányzata 
Pátkai Diák és Ifjúsági Sportegyesület 

1:  A QR-kód egy kétdimenziós vonalkód (tulajdonképpen pontkód), amely karaktereket, számokat tartalmazhat, 
Androidos eszközök esetén a Google Play-ről letölthető a kamerán keresztüli olvasásra képes QR Scanner: 

Pl.:  


