Új játékot indítunk ezen a héten, ez a CEWE-Bingó. Az ezt megelőző heti scrapbook játék
372 hetet ért meg, ami több, mint hét év! A scrap kedvelőinek sem kell elkeseredni, mert
ugyanúgy benne lesz a Bingóban is a scrap, csak kicsit másképp:)
A Bingó egy játék, aminek ezer formája és szabálya van, de jellemzően egy 5×5-ös tábla,
benne számok, és innentől kezdve sok minden lehet. A mi Bingónk ötlete a Sweet Shoppe
Design oldaláról való, az egyes négyzetek egy- egy feladatot rejtenek, amiket el kell (lehet)
végezni.
Azt szeretnénk, ha nem csak a scrapbook-osok játszhatnának, hanem bárki, aki legalább
fotózik, vagy fotószerkesztéssel foglalkozik, így a 24 feladatból – reményeink szerint –
mindenki tud választani.
Amire szükség van: a Bingó kártya, amit minden hónapban le tudsz tölteni. Valamilyen
program, amivel a feladatokra rá tudod rakni a fotódat. Ehhez nem kell feltétlen Photoshop,
az ingyenes Gimp is tökéletesen megfelel. Sőt, az eheti cikkben bemutatok egy új programot,
ami nagyon proﬁ, nem ingyenes, de igazán olcsó.
A játék lényege, válassz 5 vagy 9 feladatot, illetve végezd el az összeset. Az 5 és 9
valamilyen alakzatot kell hogy alkosson.
Az ötös például így:

Ahol a középponton keresztül megy, az a joker. Ott is kell valamit készíteni, de tetszés szerint
lehet választani a kimaradtakból.
A 9-esnél minden esetben van egy jokerünk is.
A teljes Bingóhoz nem kell a középsőt kitölteni, tehát ahhoz a 24 feladat elvégzése is elég.

A játékhoz tartozik egy galéria, ide kell az adott hónapot követő hónap ötödikéig feltölteni a
kitöltött Bingókat, de mivel ezeken csak nagyon kicsiben látszódnak a képek, ahogy egy-egy
feladat elkészül, nagy méretben is tedd fel, hogy megcsodálhassuk. A galériában a
megengedett legnagyobb méret: szélesség: 1200 px, magasság 1600 px) Minden hónapban
új galériát nyitok, hogy könnyebben áttekinthető legyen. Az augusztusit itt találod.
Kérdéseket a fórumban tehetsz fel.

Az augusztusi Bingó-kártya (jobbklikk a képre, és Kép mentése más néven-nel tudod
lementeni). Itt is köszönöm Tincinek és Oslinak, hogy segítettek összeállítani.

A feladatokról.
Scrapbook, hogy maradjon valami a korábbi játékból. Ezek kifejezetten scrapbook-os
feladatok, hiszen a blog témája az emlékek megőrzése, CEWE Fotókönyv, scrapbook és
fotózás. Aki még sosem próbálta ezt a technikát, de kedvet érez, itt minden segítséget
megkap. A Bingó-kártyán a négy sarokban vannak ezek a feladatok. Kezdők nyugodtan
kérdezzenek a fórumban.
CEWE Fotókönyv. Ez akár ösztönöz is arra, hogy ne az utolsó pillanatban készüljön el az
éves összefoglaló. Fontos: Aki nem használ Photoshop-ot vagy más képszerkesztőt, és a
CEWE Fotóvilág szoftverben szerkeszt fotókönyvet vagy egyebet, semmi gond, egy
monitorfotó tökéletesen megfelel a játékhoz. (Természetesen nem feltétel a rendelés.)
Az összes többi feladat. Aki nem szeretne screppelni – teljesen érthetetlen okokból –
bőven talál fotós témát is, így a 9 feladat egyszerűen teljesíthető. Természetesen ezeket is
lehet screppelni, de nem kötelező. A fotókat kéretik az adott hónapban elkészíteni, és
természetesen a screppelt oldalt is. Nyilván senki nem fogja ezt ellenőrizni, de mi értelme
lenne csalni, hisz magunknak játszunk.
A letöltött kártyán a kis négyzetek mérete 227px x 227px, így ha arra méretezed az elkészült
oldalt vagy fotót, egyszerűen rá lehet tenni a Bingóra. A scrap-ben az általános arány
négyzetes, de van, aki mást használ, fotónál meg nem igazán ez a jellemző, de ez
lényegtelen, hisz a Bingó-kártyán csak arra szolgál, hogy lássuk, hány feladatot sikerült
elvégezni. Ezért jó, ha a galériába nagyobb méretben is feltöltitek. Ezt lehet egyesével,
ahogy elkészül, vagy egyszerre a hónap végén. Ennek nincs jelentősége.
Pár felmerült kérdésre a válasz:
A scrapbook oldalakhoz nem kell friss fotót használni, hisz a lényeg a havi „munkavégzés”,
ami a screppeléssel megvalósul.
A fotó viszont készüljön az adott hónapban.
Lehet több CEWE-Bingó szelvénnyel is játszani, csak ahhoz új fotókat vagy oldalakat kell

használni. Ha többel játszol, természetesen mindegyik szelvény részt vesz a sorsoláson.
Nyeremények. Azon kívül persze, hogy remélhetőleg remekül szórakoztok:) Mind a három
kategóriában a résztvevők kedvezménykupont kapnak, illeve katagóriánként egy-egy scrap
utalványt is kisorsolunk az alábbiak szerint. (A scrap utalvány tetszés szerinti boltba szólhat,
csak olyan legyen, ahol van Gift Certiﬁcate, azaz ajándékutalvány.)
5-ös Bingó: minden résztvevő részére egy 20%-os kedvezménykupon bármilyen CEWE
termékre, és kisorsolunk egy 10 $-os scraputalványt.
9-es Bingó: minden résztvevő részére egy 30%-os kedvezménykupon bármilyen CEWE
termékre, és kisorsolunk egy 15 $-os scraputalványt.
24-es Bingó: minden résztvevő részére egy 40%-os kedvezménykupon bármilyen CEWE
termékre, és kisorsolunk egy 20 $-os scraputalványt.
Nagyon remélem, hogy semmi fontosat nem hagytam ki:) És azt is remélem, hogy sokan
jöttök játszani. Ha bármi kérdés van, bátran tegyétek fel. Jó szórakozást és sok szerencsét a
CEWE-Bingóhoz.

