Je hebt je aangemeld voor de kabouterwandeling. Je mag je melden bij Harba Lorifa aan de Pastoor
Heerkensdreef 20 in Valkenswaard.
BELANGRIJK!!!
Het betreft hier een augmented reality game. Door de techniek van de App, dient de te gebruiken telefoon/tablet
aan een aantal eisen te voldoen. Zo moet het toestel bijvoorbeeld beschikken over GPS en een kompasfunctie.
• Installeer thuis eerst de app “Het Kabouterbos” voor iOS of Android. Wanneer deze niet gevonden wordt,
ondersteunt het toestel de app niet en is het helaas niet mogelijk deze te gebruiken voor de speurtocht.
• Als het lang geleden is dat je een software-update hebt geïnstalleerd, kan het zijn dat de app niet (goed)
werkt. Controleer dit vooraf even.
• Bij aankomst bij Harba Lorifa ontvang je per smartphone/tablet een knapzak met een couponcode. Voor het
activeren van de code heb je internet nodig. Bij Harba Lorifa kun je gebruik maken van gratis WiFi.
Tips voor onderweg:
Heb je een hoesje om je telefoon of tablet? Zorg dan voor je begint aan de speurtocht, dat de camera vrij is.
Anders werkt de kabouterzoeker niet. Zet vooral ook het geluid aan.
De kabouters gaan altijd over de paden. De wichelroede wijst je de weg. Deze kan je een breed pad in sturen of
een smal paadje, maar wel altijd een pad.
Omdat het tóch een échte SPEURtocht is, is het af en toe best even zoeken wat de wichelroede precies aangeeft…
Maar daar komen jullie vast wel uit.
Alle kabouters gevonden?
Als je alle kabouters vindt, is er nog iets leuks aan het einde van de speurtocht. Hiermee kun je bewijzen dat jij
een échte speurneus bent. Dit wordt voor alle kinderen beloond met een leuke verrassing bij terugkomst bij
Harba Lorifa.
Deelname aan deze interactieve speurtocht kost € 3,50 per couponcode. Wil je een extra knapzakje zonder code
maar mét verrassingen? Dan betaal je daar € 2,00 voor.

