Foto-orientering og lydposter

Har du lyst til at prøve mere?

Find de 18 poster som er markeret på kortet. Hvilket foto
hører til hvilken post? Noter det korrekte fotos bogstav ud
for tilhørende post i skemaet på kortet på modsatte side.
På modsatte side kan du læse hvordan du henter app'en
og hører lydposterne.

Amager orienteringsklub er en relativt ny klub fra 2008
og vil under mottoet: ”Find vej til livet” bringe børn,
unge og voksne ud i naturen til en udviklende oplevelse via motion, socialt samvær og fokuseret opgaveløsning. Vil du vide mere om klubben og vores aktiviteter,
kan du besøge vores hjemmeside:
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Foto-orientering
Find foto-posterne - sådan gør du:
Se kortet på denne side og billederne på modsatte side.
De steder du skal finde er markeret på kortet med en lilla
cirkel. Hvert sted er der taget et billede. Hvilket billede
passer til hvilken post?
Finder du løsningen kan du notere postens bogstavkode
i skemaet - anfør det korrekte billedes bogstav ud for den
post det hører til. På www.findveji.dk kan du registrere
posternes koder og komme i Find vejs "Hall of Fame"

Hør lydposterne - sådan gør du:
Scan QR-koden herunder og installer appen TravelTales.

Android

iPhone

Hent turen ved at vælge den fra listen ’Find vej i DK’ inde
i app’en. Turen hedder "Amager Strandpark Midt".
Posterne er markeret på kortet her i folderen og på det
lille kort inde i app'en. Lyden begynder automatisk når
du finder posten. Husk at slå GPS til og skru op for lyden.

Quiz med mobilen - sådan gør du:
Er du rigtig klog? Du kan teste din viden om Amager
Strandpart med mobil-quizzen. Scan QR koden her, eller
søg under Amager Strandpark på www.findveji.dk.
Ved hver post på quizruten får du et
spørgsmål, når du har indtastet postens
bogstavkode.
Opgiver du at finde posten, kan du
alligevel få spørgsmålet og fortsætte
quizzen ved at bruge koden PAS.

