
PO POTI IDRIJSKIH ZGODB IN LEGEND Z MOBILNO APLIKACIJO TeachOUT 

 

Podaj se na dogodivščino po Idriji in spoznaj zgodbe, ki zaznamujejo mesto ter okolico že vrsto let. 

Poišči skrite točke in reši izzive, ki te čakajo na poti.  

Navodila: 

1. Preko Google Play ali Apple Store si naloži aplikacijo TeachOUT. 

2. Izberi pot PO POTI IDRIJSKIH ZGODB IN LEGEND  

3. Pridruži se igri – začetna točka se nahaja v bližini spomenika NOB na Mestnem trgu. 

 

Podrobnejša navodila: 

1. Preko aplikacije Google Play ali Apple Store si naložite aplikacijo. 

2. Zaženite aplikacijo. 

3. Iz spustnega seznama izberite pot PO POTI IDRIJSKIH ZGODB IN LEGEND.    

4. Odprite pot in, ko se vam odpre uvodno okno, s prstom pritisnite INSTALL (moder gumb, desno 

pod fotografijo). 

5. Nato se vam bo počasi namestila igra na vaš telefon. Ko se bo nameščanje končalo, še enkrat s 

prstom pritisnite na START (moder gumb, desno pod fotografijo). 

6. Odprlo se bo okno Participate in a Treasure Hunt, vanj vpišite svoje ime in pritisnite OK. 

7. Nato pritisnite START GAME NOW in igra se bo začela. 

8. Na zemljevidu je prikazana točka do katere morate priti in vaša GPS lokacija. Začetna točka se 

nahaja v bližini spomenika NOB. Ko prispete do posamezne točke se vam odpre vprašanje na 

katerega morate odgovoriti.  

9. Ko odgovorite na vsa vprašanja na določeni točki, se vam prikažejo navodila kako do nove točke z 

vprašanji in tako vse do konca, ko prispete do zadnje točke, kjer se igra tudi konča. Srečno! 

Pomembno:  

• vašemu telefonu morate omogočiti da oddaja vašo GPS lokacijo 

• zaželeno je, da imate odprt dostop do mobilnih podatkov  

• ne pozabite napolniti baterije telefona. 

 

V kolikor ti uspe rešiti vse izzive, nam piši na info@geopark-idrija.si in vključili te bomo v žreb 

nagrade. Med vsemi udeleženci, bomo izžrebali 5, ki bodo prejeli praktično nagrado Geoparka Idrija.  

http://www.geopark-idrija.si/uploads/geopark_files/navodila-za-uporabo-teahout-oblikovano_posameznik-slo-pdf.pdf#page=1
http://www.geopark-idrija.si/uploads/geopark_files/navodila-za-uporabo-teahout-oblikovano_posameznik-slo-pdf.pdf#page=1

