FAQ
PREGUNTES FREQÜENTS
En aquest apartat incloem informació que pot resoldre dubtes que us poden sorgir a l’hora
de jugar.
Puc jugar des de casa?
No es pot jugar si no estàs presencialment a cadascun dels punts. La gràcia és que vinguis
a conèixer Olèrdola en persona!
¡Important! Cal tenir la localització activada amb tots els permisos per poder jugar.
Per a què en puguis fer un tastet, el que sí que pots fer és visualitzar des de qualsevol lloc
les imatges 360º VR.
Puc jugar des de qualsevol dispositiu? Quin navegador és el millor per jugar?
Els navegadors optimitzats per jugar són Chrome (Android) i Safari (Apple).
Cal que faci tots els itineraris el mateix dia?
Pots anar fent els diferents itineraris en diferents dies, fins i tot deixar-ne un a la meitat.
Si vols guardar el mateix nom de jugador per tots els recorreguts, només cal que no esborris
les cookies.
Si vols jugar amb un altre usuari des del mateix mòbil, caldrà esborrar les cookies.
Si ho fas, també s’esborraran les dades de joc (recompenses, etc.)
Puc jugar tantes vegades com vulgui?
Sí, i tant! Si vols tornar a jugar a un itinerari que hagis començat has esborrar les cookies,
però s’esborraran les de tots els recorreguts que hagis fet.
Per a quina edat estan pensats els jocs
Els nens a partir de 7-8 anys ja hi poden jugar amb certa autonomia. Els més petits, o als
que encara no tenen tanta soltura llegint, els hi haureu de donar un cop de mà.
Tot i així, el millor és gaudir-ne amb la família o amb amics fent grups petits per cada mòbil
en marxa
Puc seguir els punts de l’itinerari en l’ordre que jo vulgui?
No! Has de començar pel punt de Sortida que està marcat en verd. Els punts a recórrer
estan marcats de color blanc, un cop superats queden difuminats. Hi ha una línia que uneix
els punts en l’ordre que s’han de recórrer (o és el traçat exacte). Al darrer punt hi ha
dibuixades unes banderetes de meta.
Excepte al recorregut Punt per Punt que pots fer cada punt per separat
AVÍS! En mòbils amb pantalles de 6 polzades o menys pot donar problemes

