Nu tar vi med oss fredagsmyset rakt in till ert möte på Säröhus. Vi skapar en
underhållande och engagerande variant av Sveriges populäraste fredagsnöje. Vi pratar
om SVTs På spåret, som sedan starten 1987, blivit favoritsysselsättning för miljoner
svenskar varje fredagskväll. Det har nu blivit er tur att svara på den ständigt
återkommande frågan - vart är vi på väg? Och just så heter vår egna variant av SVTs
succéprogram, där ni under lättsamma tävlingsformer mäter er allmänbildningsnivå. Ni
står dock inte ensamma, utan det är deltagarna runt respektive bord som skapar
teamen, som slåss om segern. - “Vart är vi på väg?”
AKTIVITETEN BÖRJAR MED att
konferenciern kommer in och hälsar alla
välkomna. De tävlande lagen som består av
ca 6 personer, har alla erhållit en iPad. Det
handlar om att samla så många poäng som
möjligt som lag.

DEN AVSLUTANDE RESAN startar och
vi ger oss av mot den tredje och sista
destinationen och de efterföljande
momenten. Vi lovar att det kommer bjudas
på många skratt och gemytliga
frustrationer.

NÄR INTRODUKTIONEN ÄR KLAR
startar tävlingen med den första resan “Vart är vi på väg?” På storbildsskärmen
spelas en film upp från fören på ett tåg.
Frågor ställs precis som i originalversionen, med poängnedräkning från 108-6 osv. Lagen ska så snart de tror sig
känna till destinationen skriva in denna i
iPadens svarsruta och klicka “Skicka”.

EFTER DEN UNDERHÅLLANDE och
allmänbildande tävlingen är det dags att
kora segrarna. Har gruppen lyckats nå sitt
gemensamma mål? Vilket team lyckades
bäst?

När svaret är inmatat registreras
poängnivån och sedan blir väntan olidlig
tills svaret dyker upp. Därefter kommer
frågor relaterade till destinationen, med
mer eller mindre dramatiska vinklingar.
EFTER FÖRSTA DESTINATION följer
del 2. Vi ger oss iväg mot en ny destination
- “Vart är vi på väg?” Frågorna som sedan
följer efter destinationssökandet är mycket
underhållande och engagerande. Detta
gäller naturligtvis även i det föregående,
som det efterföljande passet.
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I aktiviteten ingår:
- Aktiviteten – Vart är vi på väg ?
- iPad- & storbildsspel (synkroniserat)
- iPads till x team
- Databasdator och Presentationsdator
- Lokalt nätverk för spelupplägget
- Spelledare
- Mini PA – ljudanläggning
- Pokaler – individuella pokaler segrarna
I aktiviteten ingår ej:
- Bildskärm/Flatscreen (som nästan
alltid finns på anläggningen. Om ej SEK
4500,00)
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