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Plataforma tecnològica de gamificació



El proper dissabte 7 de Setembre es realitzarà una Gimcana al Saba-TIC 2019 sota el marc de la Festa
Major de Sabadell, que donarà Premis als participants i la possibilitat de guanyar NanoDrons per als 100 
primers que s’inscriguin al Bateig de vol de NanoDrons, de la mà de Drone Racing Services.

Gimcana al Saba-TiC 2019



1 – Descarrega’t l’App gratuita AdventuriQ, cercant la paraula “adventuriq” dins del teu market d’Apple
App Store per iphones, o Google Play Store per Androids
2 – Obre l’App, dona-li permissos per accedir al teu GPS, càmera de fotos, etc, i crea’t un nou usuari
amb les dades que et demana l’App
3 – Un cop hagis accedit amb el teu usuari, veuràs una llista buida d’Aventures. Has d’afegir l’Aventura
del Saba-TiC, fent clic a “+ Afegir Aventura” i posant el seu Game PIN o escanejant el següent QR:

Game Pin per afegir-te el joc:  487981923
Codi QR per  afegir-te el joc:

Instruccions



Gimcana Saba-TiC 2019
Passos per afegir la Gimcana a l’App d’AdventuriQ, un cop registrats com a usuari:

APP INSTAL.LADA SENSE 
CAP AVENTURA

AFEGIR AVENTURA POSAR GAME PIN AVENTURA AFEGIDA



Gimcana Saba-TiC 2019
Ja pots entrar a Jugar fent click al botó “Endavant”, que et portarà a una llista de Missions a realitzar. Hi 
han Missions ocultes que només s’activaràn per jugar el mateix dissabte dia 7, com la Missió 2.
La Missió 1 és important fer-la per obtenir plaçar per pilotar els NanoDrons que després us quedareu
com a premi!

LLISTAT AVENTURES DETALL GIMCANA MAPA VIRTUAL LLISTAT DE RUTES



Gimcana Saba-TiC 2019: Classificació
En qualsevol moment podràs consultar la teva classificació fent click al botó Clasif.
Des del mateix lloc també podràs consultar les teves Recompenses o Premis obtinguts.

REPTES DE LA MISSIÓ CLASSIFICACIÓ CLASSIFICACIÓ: LLISTAT RECOMPENSES 
OBTINGUDES



¿Preparat per al següent NIVELL ?
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