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10. éves jubileumi klántalálkozó

Zsolty, szerda 06 február 2019 - 13:40:26

Kedves Resonance tagok!

Magyarország egyetlen reptilián vezetésq közössége -más néven online hadtestje- ezennel minden aktív/inaktív
kollaboránst sssszeretettel meghív az év elsQ, össznépi zsinatára, mely most is fQhadiszállásunkon, a Vault 51 Gamer
bárban lesz megtartva, ami köztudottan szintén reptilián tulajdonban van.
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A mostani alkalom igazán különleges lesz, hiszen fennállásunk 10 éves jubileumát is ünnepeljük!

Szektagyqlésünk 2019. február 23-án (szombat) 15:00 órától veszi kezdetét.

A cím : Budapest, VI. kerület, Ó utca 51. (a VIP terem szokás szerint a mienk!)

A helyszínrQl tovább infók:

Klikk

és

Katt

Lássuk mi vár azokra akik eljönnek: nem, senkit sem eszünk meg (mi már civilizált gyíkok vagyunk, csak ünnepnapokon
eszünk embert és bár a mostani ünnepnap lesz, de visszafogjuk magunkat

), a bányába sem küldünk senkit, elrablás sem lesz, sQt, most mi fogunk nektek ajándékot hozni!

10 év, 10 kérdés, az elsQ három helyezett pedig nem megy haza üres kézzel.

A játékban való részvételnek több elQfeltétele van:
-el kell jönnötök a találkozóra
-rendelkeznetek kell okostelefonnal és internet hozzáféréssel (ingyen wifit adunk nektek és talán még van raktáron pár
Iphone is

)
- töltsétek le és telepítsétek az alábbi linken található alkalmazást:
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&amp;hl=hu
- regisztráljatok be és ennyi, a többi beállítást a helyszínen elmondjuk.

A játék menete:

10 kérdést fogunk feltenni (pontosabban egy TV-re kitenni nektek), ahol 4 válaszlehetQség közül a helyeset kell majd
kiválasztani. Kérdésenként 1 perc fog a rendelkezésetekre állni. Az aktuális állást mindenki nyomon fogja tudni követni a
kijelzQn, értelem szerqen az elsQ három tippelQ kap majd valamit &

Hogy mit?
1.helyezett: 1 db. ANTHEM példány (PC)
2.helyezett: 1 db. Destiny 2 példány (PC)
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3.helyezett: 1 db. Assassins Creed Chronicles pakk (3 játék, PC)

A többiek se csüggedjenek el, mivel Qk a szilvásbuktás Resonance ünnepi tortából fognak egy-egy szeletet kapni. Akiknek
esetleg nem jutna, azoknak Fornettis pogácsát szolgálunk fel!

A vezetQség közül természetesen senki sem fog részt venni a játékban, de az Anhtem SofQré, a Destiny 2-t a Pornós
Gyík nyerte, az 3. díjat pedig az Olajosgyík kapja. EttQl függetlenül sok sikert mindenkinek!

Komolyra fordítva a szót, igyekeztünk egyszerq kérdéseket feltenni de annyi segítséget adunk, hogy a mindenki
számára elérhetQ Szörny Szótár" -at érdemes áttanulmányozni valamint a régi levelek nagy részét is át lehet
olvasni

FelmerülQ kérdések esetén keressétek bármelyik vezetQt Discordon vagy írjatok fészbúúk csoportunkban!

Az Asszaszín Gyík- Csurit- sajnos most sem fog eljönni (reméltük, hogy kiheveri a PTSD-t de sajna nem így lett, addig
pedig a Ti érdeketekben nem engedhetjük emberek közé

) de mindenki "kedvence", I. Spíler császár és Plata admirális részére küldünk meghívót!

Ahogy korábban mindig,most is örömmel látjuk minden baráti/szövetséges klán/közösség tagjait!

Mindenkit ssszzerettel várunk, jól fogunk sssssszzzórakozni!

