Tipspromenader i Hamra, via qiuz-walk.se.
Frågorna hittar ni er mobil om ni går in på hemsidan quiz-walk.se. Start är vid Hamra
bygdegård och vill ni ta med er fikakorg så gå gärna en tur upp till Hamra Hembygdspark och
njut av fikakorgen där. Ni väljer själva om ni vill gå eller cykla. Rundorna är ca 2-5 km.
För att kunna lämna in era svar, börja med att registrera ett konto:
https://www.quiz-walk.se/user/login
Planerar att det ska finnas 5 olika tipspromenader att välja mellan i Hamra, de som finns
länkar till är klara. (När ni loggat in skriver ni in tipspromenadens namn i sökrutan, så hittar ni rätt.)
Gamla badvägen. https://www.quiz-walk.se/home/quiz_walk/442
Gamla badvägen, barnfrågor. https://www.quiz-walk.se/home/quiz_walk/446
Hamra Hembygdsstuga. https://www.quiz-walk.se/home/quiz_walk/443
Hunnahall. https://www.quiz-walk.se/home/quiz_walk/444
Kroarundan.
Ni behöver ha er GPS påslagen på mobilen. Ni lämnar in era svara på frågorna på hemsidan.
Följ sedan kartan i mobilen och leta rätt på kontrollerna i turordning.
När ni kryssat i ett svar så blir det en bock vid den frågan. När ni är klara med alla frågorna,
så trycker ni på knappen i mitten, lämna in svar. Ni kan då se ert resultat.
När ni är klar med tipspromenaden mejlar ni in följande uppgifter till:
bygdegarden.hamra@gmail.com.
Tipspromenad ni gått, namn, användarnamn på Quiz-walk.se, mobilnummer och svaret på
skiljefrågan.
Varje tipspromenad finns tillgänglig till den 30
september. Så ni kan gå när ni vill under
sommaren.
Om ni vill stödja Hamra Bygdegård och dessutom få
chansen att vinna ett pris, så betalar ni via swish,
när ni börjar att gå tipspromenaden till Hamra
Bygdegård. Vuxna 30 kr, Barn 20 kr (upp till 15 år).
Uppge namn för den/ de ni betalar för.
Vinst delas ut, utifrån inkomna mejl med rätt svar,
när tipspromenadernas tid löpt ut den 30/9.
// Hamra Byalag.

Registrera ett konto, sök därefter upp tipspromenaden ni vill gå.
Sök längst upp i vänstra hörnet. Se bild.

Tryck att ni vill delta i tipspromenaden.

Ni kan välja Kart vy eller Satellit vy.

När ni hittat alla frågorna och tryck i ett svarsalternativ blir det en bock på frågan att ni gjort
den. (betyder inte att det är rätt svar😊.)
När ni fått alla frågorna markerade, utom skiljefrågan som inte går att svara på här.

Tryck på LÄMNA IN SVAR, se längst upp i mitten.
När ni tryckt in LÄMNA IN SVAR, får ni veta ert resultat.
Nu är det bara kvar, (om ni betalat via Swish) att lämna in skiljefrågan via mejl.

När ni är klar med tipspromenaden mejlar ni in följande uppgifter till:
bygdegarden.hamra@gmail.com.
NAMNET på den Tipspromenad ni gått.
ERT namn.
ANVÄNDARNAMN på Quiz-walk.se.
Mobilnummer.
Svaret på skiljefrågan.

Hoppas att ni haft en trevlig promenad. / Hamra Byalag.

