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Pas 7 – Una vegada tingueu l'adreça de correu completa, haureu d'enviar-nos un correu electrònic a aquesta direcció : els primers que arribin, tindran premi!

Pas 3 – Hi ha quadres ombrejats en groc i un en taronja fosc : aquesta és la lletra que servirà per resoldre la Gimcana. En aquest cas, la nostra lletra seria la «S».

Pas 4 – Quan s'acabin les 5 setmanes, tindreu 61 lletres: la «S» que us acabem de donar i les 60 que podreu aconseguir  si resoleu correctament totes les pistes que us anirem donant.

Pas 5 – Amb les 61 lletres haureu de formar una frase: aquesta frase serà el començament de l'adreça de correu electrònic que estem buscant (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx @yyyyyyyy.zz)

Pas 6 – L'última setmana, juntament amb l'últim bloc de pistes, us donarem el domini de correu que completa l'e-mail de la Gimcana (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz )

Us pregunteu com seran les pistes de la Gimcana? Us proposem un exemple perquè quedi tot molt més clar!

Pas 1 – Llegir la pista  atentament. Per exemple: «Qui és, en aquests moments, la presidenta de l'Associació de Relataires en Català?»

Pas 2 – Resoldre la pista i escriure la solució en els quadres ombrejats . En el cas de l'exemple, la solució seria «Sílvia Romero»: ho escrivim al requadre.

PER QUÈ: El 1r que enviï un correu a l'adreça de la Gimcana rebrà un xec regal de 50€. El nom dels 10 primers apareixerà en un lloc destacat de les webs d'ARC i RC.

COM: Cada setmana es penjaran 12 pistes. Amb cadascuna d'aquestes pistes es podrà trobar una lletra. En total hi haurà 61 lletres. L'adreça de correu electrònic estarà formada per aquestes lletres.

ON: Totes les pistes es penjaran a la web d'ARC. Periòdicament es faran enllaços-recordatori des de la web de Relats en Català.

QUAN:  Les pistes es penjaran durant el cap de setmana. La Gimcana d'ARC durarà 5 setmanes. El lliurament de premis coincidirà amb la presentació del llibre del "Concurs ARC de Contes Infantils 2010", que es farà el dissabte 11 de desembre.

INICI

S'ha fet pregar, però ja la tenim aquí! Avui comença la gimcana d'ARC, la gimcana dels bojos de les lletres, la gimcana dels lletraferits que no tenen por de sortir al carrer i cridar ben alt que ells també són lectors,
que ells també són escriptors... I què? Perquè és l'hora de baixar les lletres del pedestal, de demostrar que són divertides, que s'hi pot jugar, que poden ser millor que una pel·lícula o un videojoc o un programa
televisiu de màxima audiència; que són millors, què carai! Vine a jugar amb nosaltres. La Gimcana d'ARC comença... ARA!

QUÈ: Descobrir una adreça de correu electrònic. El primer que enviï un missatge a aquesta adreça de correu, guanyarà la Gimcana d'ARC.

QUI: Tothom pot participar a la Gimcana d'ARC, tant si s'és soci de l'associació com si no se n'és.


