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M E T F O T O P O LY O P O N T D E K K I N G S T O C H T D O O R E L B U R G !

Fotopoly is een interactief spel voor jong en oud dat gespeeld wordt binnen de stadsgrachten van Elburg.
Het spel is uiterst geschikt voor groepen van minimaal 20 personen. In teams gaan de deelnemers,
gewapend met een fotoboek, op ontdekkingstocht door Elburg. Dit spel is goed voor de teambuiling, maar
u komt ook vooral op plekjes in de historische binnenstad, waar u normaal niet zomaar heenloopt. U zult
zien dat de deelnemers in het speelveld en de achterblijvers als spelleiding veel plezier beleven aan dit
spel.
HOE WERKT HET SPEL
Bij binnenkomst in Restaurant De Haas worden de deelnemers aan
het spel in maximaal 6 teams van 4 tot 10 personen verdeeld. Elk
team heeft zijn eigen teamkleur. Het personeel van De Haas vertelt
aan de deelnemers de instructies en regels over het spel. Hierna
wijst elk team een teamcaptain aan. De teamcaptains houden
gedurende het spel telefonisch contact met de organisatie die
achterblijft in Restaurant De Haas. Als alle regels duidelijk zijn,
gaan de teams, gewapend met een fotoboek, op ontdekkingstocht
binnen de stadsgrachten van Elburg. Het fotoboek bestaat uit
afbeeldingen van bijvoorbeeld huizen, bruggen of borden.
Wanneer een team denkt de afbeelding op één van de foto’s gevonden
te hebben, belt de teamcaptain naar de organisatie in Restaurant De
Haas. De teamcaptain noemt de teamkleur en het nummer van de
foto die het team gevonden denkt te hebben. De organisatie, die bij
het Fotopoly speelbord staat, stelt vervolgens een vraag die het team
alleen kan beantwoorden als ze echt op de plek staan waar de foto
genomen is. De organisatie houdt op het speelbord de puntentelling
bij.

DE ROL VAN ORGANISATIE
De organisatie deelt de deelnemers in teams in. Na de instructie blijft
de organisatie achter in Restaurant De Haas om de telefoontjes van de
teamcaptains aan te nemen en aan de hand hiervan het speelbord te
bedienen. De organisatie moet er dan ook voor zorgen dat elk team
een mobiele telefoon bij zich heeft en dat de leden van de organisatie
die achterblijven in Restaurant De Haas ook 1 of 2 mobiele telefoons
hebben. Als er 1-3 teams zijn, kan 1 persoon van de organisatie het
speelbord bedienen. Zijn er 4-6 teams dan moet dit door 2 personen
met elk een mobiele telefoon gedaan worden.
ORGANISATIE MET MEDEWERKER VAN DE HAAS
De organisatie wordt altijd door iemand van uw eigen gezelschap
voltooid. Indien u wenst dat een medewerker van De Haas de
organisatie-rol op zich neemt, wordt hier een bedrag voor berekend.
U dient wel vooraf de medewerker te reserveren.
TIJDSDUUR EN AANTAL DEELNEMERS
Het spel duurt ongeveer 1 - 1,5 uur. Per spel kunnen 48 personen
deelnemen. Bij meer dan 48 deelnemers kunnen twee spellen gebruikt
worden.

DE WINNAAR
Het doel van het spel is zoveel mogelijk punten te behalen. De
hoeveelheid punten die een team krijgt voor het vinden van de BIJ SLECHT OF DONKER WEER
afbeelding op een foto hangt af van de moeilijkheidsgraad van de Ook bij regenachtig weer is het spel goed te spelen. Foto’s zijn te
foto en van de snelheid waarmee het team de locatie op de foto vindt. vinden via verharde wegen/straten. Daarbij heeft De Haas paraplu’s
in teamkleuren. Dus ook bij slecht weer, volop pret!
PRIJZEN
Voor groepen vanaf 20 personen i.c.m. buffet/bbq
Spel zonder buffet/bbq
Organisatie door medewerker De Haas

2,-

p.p.

95,-

p.spel

50,-

p.spel

SPEL & TEAMBUILDING
Op ontdekking in Elburg

