
2 uri – 18 izzivov  

LOV NA 
SVETILKO 
SKRIVNOSTI
 Zaigraj interaktivno igro in skupaj s 
 Piko poišči svetilko skrivnosti! 



Navodila:

( Aplikacija se nahaja v spletni trgovini 
Google Play in App Store. Za nalaganje in 
uporabo aplikacije potrebujete brezžično 
povezavo na internet (Wi-Fi) ali vključene 
mobilne podatke. Mobilno aplikacijo si 
naložite tako, da v iskalnik spletne trgovine 
vpišete besedi Trippstory Velenje. V 
aplikacijo se lahko prijavite z računom 
Facebook ali Google+, lahko pa se tudi na 
novo registrirate z e-mailom. Za reševanje 
so potrebni vključeni mobilni podatki.

( Na zemljevidu v aplikaciji, se vam točke 
samodejno prikazujejo ena za drugo. Ko 
rešite izziv, se prikaže naslednja točka, kjer 
vas čaka nova skrivnost. Če želite razkriti 
končno lokacijo in priti do zaklada, skrbno 
zberite cekine vseh glavnih izzivov.

( Pri vsakem izzivu, natančno preberite 
zgodbo in preglejte galerijo, saj se lahko v 
njih skrivajo nasveti.

( Glavnih izzivov je 10 in so obarvani z zeleno, 
bonus izzivi pa z vijolično barvo. Glavne 
izzive lahko rešujete večkrat in so nujni, če 
želite priti do zaklada.

( Bonus izzivov je 8. Za njihovo reševanje 
imate zgolj en poskus. Uspešno osvojeni 
bonus izzivi vam prinašajo dodatne 
ugodnosti v ponudbi Velenja. Najdete jih v 
t.i. Zakladnici in jih lahko unovčite tudi po 
zaključeni igri oz. ogledu poti.

( V navodilih najdete tudi informacijo o 
odpiralnih časih posameznih znamenitosti. 
Vse glavne izzive je možno rešiti brez 
vstopa v znamenitosti z omejenim delovnim 
časom.

( Svojo lokacijo lahko vedno preverite na 
zemljevidu, ki vas z izrisom modre linije tudi 
usmeri na pravo pot do naslednjega izziva.

( Pika vam na poti pomaga z namigi v 
sporočilih, ki se pojavijo na ekranu ob 
opisih točk, včasih pa tudi v kratkih videih.

( V glavnem meniju se med drugim nahaja 
zakladnica, hiter dostop do zemljevida, 
podrobnejša navodila in tudi dodatne ideje, 
kako še naprej raziskovati Velenje.

In še nekaj tehničnih napotkov:
( Ko hodite po poti, vam telefon avtomatsko 

zazna točke z izzivi. V primeru, da jih 
vaš telefon ne bo takoj zaznal, se malce 
premaknite po bližnji okolici.

( Ker je za delovanje aplikacije potreben 
prenos podatkov, se lahko zgodi, da bo 
ta na kakšni točki ali v kakšnem prostoru 
šibkejši. Takrat se pomaknite bolj k izhodu 
ali na odprto in nadaljujte z reševanjem 
izzivov. 

Preizkusi se v interaktivni igri Trippstory Velenje in vstopi v svet skrivnostnega Velenja. Dogodivščina 
te bo vodila skozi mnoge zanimive lokacije mesta, kjer se ti bodo odklepali starodavni izzivi. Te ti 
bo z namigi pomagala reševati Pika. Rešeni izzivi ti bodo razkrili lokacijo Svetilke skrivnosti. Ali te 
zanima kaj osvetljuje? Zaigraj Trippstory Velenje in ugotovi! Prvi izziv te čaka v Vili Bianci!
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