سیتی هانت چیست؟
سیتی هانت یک بازی فکری ،معمایی و محیطی بر بستر موبایل است" .محیطی" یعنی شما برای حل
معماها غالباً  -و نه همیشه  -باید به مکانهای مشخصی از شهر تهران بروید .بازی سیتی هانت
مجموعهای از چند سریال است .سریال اول سیتی هانت سیگنال نام دارد.

چه قوانین و مقرراتی را باید هنگام بازی سیتی هانت رعایت کنید؟
غالب معماهای سیتی هانت با استفاده از المانهای محیطی مثل نقاشیهای شهری ،مجسمهها و دیگر
نمادها طراحی شدهاند .مکانهایی که معماها در آن طراحی شده است و باید به آنجا بروید ،میتواند
پیادهروی یک خیابان ،پارک ،موزه و  ...باشد .هنگام مراجعه به این مکانها میبایست تمامی قوانین
انتظامی کشور را رعایت کنید .برای نمونه باید از ایجاد ازدحام و مخدوش یا خراب نمودن نمودن اماکن،
وسایل و اموال عمومی و خصوصی پرهیز کنید .همچنین اگر آن مکان ،مانند یک موزه ،قوانین مختص
خود را داشته باشد ،آن قوانین را نیز باید به طور کامل رعایت کنید .هر گونه مسئولیت ناشی از عدم
رعایت این قوانین بر عهده بازیکننده میباشد.

ساختار بازی سیتی هانت چگونه است؟
همانگونه که گفته شد ،بازی سیتی هانت مجموعهای از چند سریال است .هر سریال شامل چند فصل
میشود و هر فصل چند اپیزود دارد .اپیزودهای یک فصل در چند مرحله منتشر میشوند و غالباً چند
اپیزود همزمان انتشار مییابند .در اپلیکیشن میتوانید زمان باقیمانده به انتشار هر اپیزود را ببینید.
بازی همانند یک سریال تلویزیونی ،یک داستان هم دارد که به تدریج در دسترس قرار میگیرد و
خواندن آن مهم است .هر اپیزود شامل یک یا چند معماست .اگر حل معما نیاز به رفتن به مکان خاصی
داشته باشد ،لوکیشن تقریبی آن مکان را دریافت میکنید .بعد از پایان یک فصل ،تمام اپیزودهای آن،
در قالب فصول گذشته در دسترس خواهند بود .بازی کردن فصول گذشته رایگان و غیر رقابتیست.

چگونه در فصل جاری سیتی هانت امتیاز میگیرید؟
هر اپیزود امتیاز مشخصی دارد .اگر شما معمای مربوط به اپیزود را قبل از زمان مشخصی حل کنید،
حداکثر امتیاز ممکن را دریافت میکنید که در ادامه توضیح داده خواهد شد .هر اپیزود چند راهنمایی
هم دارد که در زمانهای مشخصی بعد از انتشار اپیزود در دسترس همه قرار میگیرد .این زمانها برای
معماهای مختلف متفاوت است .شما در هر اپیزود زمان باقیمانده به دریافت راهنمایی اول و بعد از
دریافت راهنمایی اول ،زمان باقیمانده به دریافت راهنماییهای بعدی را میبینید .اگر قبل از دریافت
راهنمایی اول معما را حل کنید ،حداکثر امتیاز آن اپیزود را میگیرید .با در دسترس قرار گرفتن هر
راهنمایی ،امتیاز مشخصی از حداکثر امتیاز قابل دریافت اپیزود کاسته میشود .در پایان فصل ،که چند
روز بعد از انتشار اپیزود آخر است ،رنکینگ نهایی بازی کنندگان بر اساس امتیاز کسب شده آنان
مشخص میشود .شما در طول بازی میتوانید رتبه و امتیاز خودتان و نفرات اول را همواره چک کنید.

جوایز سیتی هانت چیست؟
جایزه فصل دوم سیتی هانت عبارتست از 3 :میلیون تومان برای نفر اول .اگر در رنکینگ نهایی فصل
دوم ،چند نفر به صورت مشترک اول شوند ،مبلغ جایزه بین آنها تقسیم خواهد شد .پس از ثبت نام در
هر فصل شما یک کد معرف دریافت میکنید که میتوانید آن را در اختیار دوستانتان قرار دهید .به
ازای هر نفر از دوستانتان که با این کد معرف در همان فصل ثبت نام کنند 000/000 ،تومان به جایزهای
که در صورت اول شدن برنده میشوید ،افزوده میگردد .برای مثال اگر  00نفر از دوستانتان با کد معرف
شما ثبت نام کنند ،جایزه شما در صورتی که اول شوید و کسی با شما هم امتیاز نباشد 4 ،میلیون
تومان خواهد بود .جوایز غیر نقدی دیگری نیز در نظر گرفته شده که میتوانید با دنبال کردن صفحه
سیتی هانت در اینستاگرام از آنها مطلع شوید.

