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Spelregels

NL

1.

Om veiligheidsredenen wordt elk spel gevolgd met infrarood
camera’s en microfoons.

2.

In een noodgeval kan je ontsnappen middels de schakelaar naast de
ingang.

3.

Als je brute kracht nodig hebt om een puzzel op te lossen of andere
zaken doet die gevaar met zich meebrengen (zoals klimmen op
stoelen/tafels, rommelen met elektriciteit/kabels of zware objecten
verplaatsen), dan zit je op het verkeerde spoor. Er bevinden zich
geen aanwijzingen op hoge plekken.

4.

Beschadig geen voorwerpen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot
sloten, meubelstukken, voorwerpen uit het spel en accessoires. Spelers
worden verantwoordelijk gesteld voor de kosten van opzettelijke
schade.

5.

We begrijpen dat het spannend kan worden, maar blijf kalm en
beperk het lawaai tot een minimum.

6.

Er bevinden zich geen aanwijzingen of objecten in de bakstenen
muren. Deze zijn erg oud en raken snel beschadigd. Niet aankomen!

7.

Team Trapped behoudt zich het recht voor om het spel op elk moment
stil te leggen indien de regels niet worden gevolgd.
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Tips!
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1.

Om puzzels op te lossen is teamwork vereist. Bij een enkele puzzel is
het dan ook niet mogelijk deze alleen op te lossen.

2.

Communiceer gevonden items en aanwijzingen naar elkaar. Leg
gebruikte items aan de kant en laat sleutels op de sloten zitten om
verwarring te voorkomen. Alle items dienen maar één keer gebruikt te
worden!

3.

Als er iemand is die het team leidt, dan kan dit ervoor zorgen dat je
effectiever als team samenwerkt.

4.

Doorzoek de kamer gestructureerd en grondig.

6.

Negeer visuele hints in de room niet.

7.

Gebruik al je zintuigen.

8.

Probeer niet met iedereen tegelijk een puzzel op te lossen.

9.

Als je lange tijd niet vooruit komt dan kun je om een hint vragen of
wij geven hints om het spel leuk te houden. De keuze is aan jullie!

10. En als laatste, wees creatief in het bedenken van oplossingen!
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