
Kuinka osallistua

Mitä voin voittaa?

KUVAKILPAILU

Arvoisa Carcassonnen ystävä, 
Carcassonnen juhlavuoden kunniaksi, haluamme kutsua sinut osallistumaan kansainväliseen Instagram kuvakil-
pailuun. Aivan kuten Carcassonne pelissäkin, sinun täytyy käyttää meeplejäsi saadaksesi pisteitä. Eniten pisteitä 
kilpailun loppuun mennessä kerännyt voittaa. Eli mitä tarvitset osallistuaksesi? Miten saat pisteitä? Löydät 
kaikki vastaukset täältä:

1. Mitä tarvitset

2. Kuinka pelata

3. Kategorioiden pisteytykset

+ kamera (esimerkiksi puhelimen kamera)
+ Instagram tilin

+ yhden tai useamman meeplen
+ himpun verran luovuutta

Heittäydy luovaksi ja aseta meeplesi parrasvaloihin tuttujen aiheiden eteen. Kategorioina on useita Carcas-
sonnesta tuttuja aiheita kuten joki, luostari ja sirkus. Ota kuva meeplestäsi sopivassa ympäristössä ja lataa kuva 
siitä julkiseen Instagram profiiliisi.
Muista laittaa seuraavat tiedot kuvatekstiksi:
+ #Mitä on kuvassa ja mihin kategoriaan kuva kuuluu
+ #Carcassonne20Contest
+ #Carcassonne20FI 
Voit osallistua ainoastaan yhdellä kuvalla per kategoria! 
Kuvat pisteytetään kategorioiden mukaan (max.5 pistettä), minkä lisäksi pisteitä voi 
saada luovuudesta (max.3 pistettä).
Esimerkkikuvassa Oskari saisi 4 pistettä: kolme joesta ja yhden luovuudesta.

Kilpailussa on 14 kategoriaa helpoista haastaviin joista saatavat pisteet vaihtelevat 2 ja 5 pisteen välillä.

Erityisen hienot ja luovat kuvat voivat saada luovuudesta jopa 3 lisäpistettä!

#Carcassonne20FI 
Kolme eniten pisteitä kerännyttä osallistujaa voittavat Carcassonne 20-vuotisjuhlapainoksen minkä lisäksi 
Suomen voittajat osallistuvat kansainväliseen arvontaan.
#Carcassonne20Contest (kansainvälinen arvonta) 
Kaikkien osallistujamaiden voittajien kesken kilpailun järjestäjä Hans Im Glück arpoo 5 kolmen päivän 
matkapakettia Carcassonneen. Lue tarkempi kuvaus palkinnon sisällöstä kilpailun säännöistä sivuiltamme!

Iloa peleihin!

 Tie - 2 Pistettä
 Pelto - 2 Pistettä
 Lähde - 2 Pistettä
 Tori - 3 Pistettä
 Kievari - 3 Pistettä
 Joki - 3 Pistettä
 Torni - 4 Pistettä

 Lohikäärme - 4 Pistettä
 Luostari- 4 Pistettä
 Maailmanperintökohde - 4 Pistettä
 Kirkko - 5 Pistettä
 Sirkusteltta - 5 Pistettä
 Tulivuori - 5 Pistettä
 Possu - 5 Pistettä

Seuraa Instagramissa: 
 @Lautapelitfi

Kilpailun kansainväliset ehdot ja sisältö:  
https://www.lautapelit.fi/page/39/carcassonne-kilpailu

Oskari  Meeple ottaa aurinkoa 
joen rannalla - #Vantaanjoki  
#Carcassonne20FI #Carcassonne20Contest 


