Условия на играта “Семейни дуели”
Регистрация на семейство
Играта е насочена предимно към децата и техните родители. В играта се участва чрез
регистриране на членовете на семейството. Семейството се регистрира най-малко с 1
възрастен и 1 дете. Играчите се регистрират с определени роли: майка, баща, син и
дъщеря.
Регистрацията на семейство става от родител през сайта www.duel.bg или през мобилните
приложения. Родителят получава код за достъп. С този код се регистрират всички останали
членове на семейството. Новите членове, регистрирани към семейството, следва да бъдат
одобрени от родител и тогава започват играта.
В ролята на родителите могат да се регистрират: биологични родители, роднини – баба,
дядо, вуйчо, леля, чичо, стринка, както и приемни родители, осиновители, настойници,
попечители.
В ролята на децата се регистрират децата от едно семейство, които са на възраст до 18
години.

Въпроси (предизвикателства)
Семейството събира точки като отговаря на въпроси от 13 на брой различни области.
Областите са:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Език и литература
Музика и сценично изкуство
Кино и фотография
Художествени и приложни изкуства
Биология и здраве
География и пътувания
История и археология
Наука и изобретения
Спорт
Кулинария
Училище
Математика и логика
Информационни и комуникационни технологии

Към всеки въпрос има 4 възможни отговора, като само един е верен. Въпросът може да
бъде само текстови или към него да има картинка.

Първоначално всяко семейство получава 10 въпроса на ден, разпределени между всички
членове на случаен принцип. Въпросите се генерират от системата на случаен принцип и в
случаен час от деня между 10 и 21 часа. Неотговорени предизвикателства автоматично се
изтриват от системата в края на деня.
Всеки новорегистриран член на семейството получава въпрос веднага след като бъде
одобрен от родител, в случай че семейството не е отговорило на максималния брой
въпроси за деня.

Отговаряне на въпрос
Времето за отговор на въпрос е 2 минути и започва да тече от момента на отваряне на
въпроса. Играчът може да посочи отговор или да препрати на друг член от семейството.
Ако въпросът бъде препратен, времето за отговор на втория човек става 2 минути минус
времето, което е мислил първият човек. Времето на втория започва да тече от момента на
отваряне на предизвикателството.

Точки и брой въпроси
За всеки верен отговор семейството получава 1 точка. Точките, спечелени от всички
членове на семейството, се натрупват в семейния баланс.
Първоначално всяко семейство получава 10 въпроса на денонощие.
При набиране на 50 до 100 точки, семейството получава 15 въпроса на денонощие.
От 101 до 150 точки – 20 въпроса на денонощие.
От 151 до 200 точки – 25 въпроса на денонощие.
От 201 до 250 точки – 30 въпроса на денонощие.
Над 250 точки – 35 въпроса на денонощие.

Създаване на въпрос (предизвикателство)
Когато даден потребител събере 50 точки, може да създава свои въпроси. Всеки създаден
въпрос се проверява от модератори.Модератори могат да бъдат потребители,
регистрирани с роля „майка“ или „баща“, които са събрали минимум 100 точки.Когато
създаден въпрос получи одобрение от трима модератори, влиза в системата и може да се
изпраща. В случай че получи три отхвърляния, се изтрива.
Създателите на играта молят участниците да спазват добрия тон при създаването на
въпроси, да използват коректен правопис и по възможност кратки и недвусмислени
въпроси. Посочените отговори също е необходимо да са кратки и само единият от тях

може да е верен, останалите три трябва да са изцяло неверни. По преценка на
администратора въпроси, които звучат дискриминиращо, обидно, неясно, двусмислено
и/или некоректно посочени отговори, няма да бъдат допускани в системата.
Всеки създаден и одобрен въпрос носи на семейството 2 точки.

Класации
Извършва се класация на семействата по брой натрупани точки общо.
Всяко семейство вижда своето място в класацията.
Всеки потребител вижда своите точки.

Контакти
С въпроси, коментари и предложения всеки може да се свърже с администраторите на
имейл info@duel.bg

Права
Изразът "Семейни дуели" и логото са запазена марка. Цялото съдържание на сайта е със
запазени права. Съдържанието на сайта по никакъв начин не може да бъде частично или
цялостно копирано или използвано, без разрешението на собственика. Всички права са
запазени.

