Handleiding sportieve speurtochten in Seppo
1. Download de app Seppo op je
smartphone of tablet.
Download app uit Apple Store
Download app uit Google Play Store

5. Vul je naam in en die van je
medespelers. Naam al in gebruik? Zet er
een getal achter of vul een andere naam
in.

2. Laad je telefoon of tablet 100% op.
3. Open de app en veeg naar links.
4. Vul de code in van de speurtocht.

6. Klik op ‘Bij gebruik van app’

•
•
•
•
•
•
•
•

Castricum dorp: E184DC
Castricum Papenberg: 7B954A
Castricum Johanna’s Hof: 667F51
Heemskerk dorp: BAEG6D
Heemskerk Marquette: G7F967
Limmen dorp: G4EB69
Limmen Kapelbos: BEFB41
Akersloot: 2ED599
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Het spel kan indien gewenst offline gespeeld worden. Vanaf punt 7 is het mogelijk
mobiele data uit te schakelen. De antwoorden kunnen op het moment dat je WIFI
hebt worden opgeslagen en verstuurd.
7. Lees de speluitleg, scrol omlaag en klik
op ‘Spelen’.

9. Noteer je persoonlijke spelerscode om
eventueel later verder te spelen.

8. Klik rechtsboven op het profielteken.

10. Schuif de knop ‘Toon namen en
oefeningen op kaart’ naar rechts. Klik
daarna op het kruisje linksboven.
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11. Loop naar pin 1 of kies je eigen volgorde
en route.

13. Lees de opdracht en voer hem uit.

12. Als je op 10-50 meter afstand bent van
de locatie wordt de pin roze en kun je de
opdracht openen.

14. Laat weten of je de opdracht wel/niet
hebt gedaan met ‘Ja’ of ‘Nee’. Maak
daarna een foto/selfie.
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15. Klik op ‘OK’, zodat je een foto kan maken
en verstuur je antwoord.

17. Loop naar de volgende pin en ga door
tot je ze alle 10 hebt gevonden.

16. Klik op ‘Toon resultaten’ en dan op
‘Verzamel punten’.

18. Als je het spel hebt voltooid kun je de
app sluiten.

Vragen? Mail naar kennemerland@teamsportservice.nl

Succes en veel plezier!
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