GeoCraft Bouwwedstrijd

GeoCraft is onderdeel van het Science Center GeoFort. GeoCraft is in
samenwerking met: Geodan, de VU, het Kadaster, Rijkswaterstaat, het
Jaar van de Ruimte, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Cyclomedia.
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Inleiding: Wat is de wedstrijd?
Elke week kiest de jury van de wedstrijd een winnend gebouw uit
uit de inzendingen, de bouwers die de inzending hebben gedaan
krijgen dan de prijs. Er komt dus bijna elke week opnieuw een
winnaar, de winnaar wordt via Facebook bekend gemaakt.
www.facebook.com/geocraftfort

1
Hoe doe je mee?
Deelnemen aan de wedstrijd is heel eenvoudig, stuur je
bouwwerk op naar GeoCraft via de helpdesk
(www.geocraft.nl/support) selecteer bij de helpdesk de categorie
“Bouw wedstrijd” vul daar je gegevens in en upload minimaal 1
screenshot van je gebouw en waar we je gebouw op GeoCraft
kunnen vinden. Het is belangrijk dat je al de Minecraft Namen
doorstuurt van de spelers die hebben geholpen met bouwen.
Ook moet je de naam van het gebouw meesturen zodat we een
warp kunnen maken als je wint. Als je niet alle onderstreepte
informatie meestuurt deel je niet mee aan de wedstrijd.
2
Jury
In de jury zitten momenteel 5 leden, die leden kan je in GeoCraft
herkennen aan [jury] achter hun naam. De coördinator van de
bouwwedstrijd is: Toradin456. Je kan hem alles vragen over de
bouwwedstrijd. De andere leden van de bouwwedstrijd zijn te
vinden op www.geocraft.nl/bouwwedstrijd.
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2.1

Beoordelings factoren

De jury zal de bouwwerken beoordelen op de volgende factoren
en de gebouwen waarderen met cijfers van 1 t/m 10.
Realisme

Sfeer

Techniek & Uitvoering

De jury beloond bouwwerken die zoveel
mogelijk realistisch zijn. Bouwwerken moeten
dus lijken op hoe ze er in het echt ook uit zien.
Toegevoegde interieur en omgeving zoals de
tuin, stoep of andere sfeermakers worden
beoordeeld.
Kleur en vorm. Los van dat het bouwwerk er
realistisch uit moet zien, moet het ook een
aantrekkelijk en mooi geheel zijn.

3
Prijzen
De winnaar(s) verdienen een week lang de nickname [Winnaar]
achter hun naam. Hierdoor zijn ze in de chat super zichtbaar en
zullen minimaal één week lang geroemd worden door hun status!
Iedereen zal je gebouw willen zien, daarom krijgt je gebouw een
unieke warp en de warp winnaar komt een week bij jou te staan.
Daarnaast krijg je voor het winnen 100 GEO van ons!
4
Regels
Ook voor de wedstrijd zijn er regels, natuurlijk moet je je ook altijd
houden aan de Algemene server regels van GeoCraft die je hier
kan downloaden: www.geocraft.nl/downloads.
- Je hebt je gebouw zelf gebouwd, je mag niet een gebouw
van een ander opsturen met jezelf als enige bouwer.
- Spelers die niet hebben meegeholpen aan je gebouw mag je
niet noemen als je je gebouw opstuurt.
- Iedereen mag mee doen aan de bouwwedstrijd, behalve de
juryleden. Die mogen niet mee doen.

Handleiding Bouwwedstrijd

www.geocraft.nl

- Je gebouw moet zo origineel mogelijk zijn, dus niet
gekopieerd of nagemaakt van andere. Natuurlijk moet het
gebouw altijd realistisch blijven.
- Eenmaal je je gebouw hebt verstuurd mag je geen
wijzigingen meer aanbrengen, denk dus goed na voordat je
je gebouw opstuurt.
- Één speler mag maar één gebouw per week inzenden.
- Je bouwwerk en je Minecraft naam kunnen worden
gepubliceert op Facebook en de GeoCraft website.

5

Veel gestelde vragen

5.1

Hoe snel krijg je reactie?

Zo snel mogelijk! Houd Facebook in de gaten voor de uitslag.
5.2

Mag ik meedoen met een bestaand gebouw?

Heb je een gebouw al eerder gebouwd op GeoCraft. Dan mag je
hiermee gewoon deelnemen. Wij gaan wel je gebouwen
registeren. Je kunt dus wel maar eenmaal met een gebouw
deelnemen.
5.3

Verdien je punten met het interieur?

Ja! Hoe meer aandacht en dus sfeer, hoe beter je resultaat zal
worden op de server. Dus waarderen wij dit ook mee in de
wedstrijd!
5.4

Wat als ik niet helemaal realistisch ben in kleur en soorten blokken?

Het is niet de bedoeling dat je een huis dat in het echt rood is
ineens een witte kleur geeft, maar niet helemaal kloppend is niet
zo erg. Probeer dus zoveel mogelijk materialen te gebruiken die
overeenkomen met de realiteit.
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5.5

Mogen vrienden helpen?

Ja! Je mag als groep aan een project werken! Dit moedigen we
alleen maar aan, maar je verdiend er geen extra punten mee. Wel
wint iedere ingezonden deelnemer dezelfde prijs.
Houd je altijd aan de Algemene server regels van GeoCraft! Veel
plezier met bouwen op GeoCraft. Meer informatie kan je vinden
op www.geocraft.nl. Vragen kan je stellen op:
www.geocraft.nl/support, waar je ook je wedstrijd inzending moet
insturen.
De meest recente versie van dit bestand kan je vinden op
www.geocraft.nl/downloads.
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