Biežāk uzdodamie jautājumi
Kas ir “Conspirate” kvesti?
Tie ir kvesti caur pilsētu - jauna izklaide jūsu pilsētā. Tas būs piemērots jebkura veida
ballītēm (vecpuišu un vecmeitu ballītēm, dzimšanas dienām, svētku dienām, korporatīvām
ballītēm utt.) Vai vienkārši būs kā Jūsu kompānijas vakara izklaide. Vairāku stundu laikā
kvesta dalībnieki atrisinās mīklas pilsētas centrā un vienlaikus veiks arī interesantus
uzdevumus. Uzdevumi tiks nosūtīti uz viedtālruni.
Kā sākas kvests?
Uzdevums sākas, noklikšķinot uz inicializācijas saites, kas iepriekš tika nosūtīta uz jūsu
e-pastu. Saglabājiet e-pastu ar inicializācijas saiti līdz spēles beigām! Noklikšķinot uz
inicializācijas saites, jums jāatrodas vietā, kuru jūs saņēmāt pa e-pastu (tēma: “Conspirate
apstiprinājuma e-pasts”). Ja sākat meklēšanu citā pilsētas daļā, iespējams, Jums var nepietikt
laika, lai pabeigtu kvestu.
Kas ir nepieciešams, lai pabeigtu kvestu?
Spēles dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ja kvests ietver sevī alkohola lietošanu.
Ja jūs neredzat 18+ zīmi, jūs varat piedalīties no 10+ gadu vecuma. Reģistrācijai jānotiek ne
vēlāk kā 24 stundas pirms spēles sākuma. Spēlei Jums būs nepieciešams viedtālrunis ar
interneta pieslēgumu (komandai vajadzētu būt vairākām ierīcēm akumulatora izlādes
gadījumā).

Ko darīt, ja akumulators izlādējas?
Ja spēles laikā jums pēkšņi izlādējas tālrunis (vai jebkura cita mobilā ierīce, no kuras jūs
spēlējat), varat vienkārši pieslēgties kvestam no citas ierīces un turpināt spēli, no tās vietas,
kur jūs to pārtraucāt.
Lai to izdarītu, jums ir tikai jādodas uz e-pastu un jāturpina spēle, noklikšķinot uz sākotnējās
saites, kas iepriekš tika nosūtīta uz jūsu e-pastu.
Ko darīt, ja nevar atrisināt mīklu?
Ja nevarat atrisināt mīklu, izmantojiet padomus. Tie automātiski parādīsies jūsu mobilajā
ierīcē ar noteiktu intervālu. Atkarībā no mīklas var mainīties padomu skaits.
Cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai izietu pilsētas kvestu?

Spēles laiks katrā gadījumā ir atšķirīgs, jo viss ir atkarīgs no mīklu atrisināšanas ātruma un
cik ātri jūs varat atrast noteiktas vietas. Un arī jums nevajadzētu aizmirst, ka jūs esat
sapulcējušies, lai atpūstos un labi pavadītu laiku, tādēļ steigties nav nepieciešams.
Tomēr minimālais kvesta laiks ir aptuveni 2 stundas.

