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AQUA REPUBLICA KONKURRENCE 2016
Du har nu mulighed for at teste, hvor bæredygtig du er – og hvor fint et aftryk

du kan sætte i udvikling af et bæredygtigt samfund! 

Hvad er Aqua Republica?
”Aqua Republica” er et spændende online spil, hvor du skal udvikle et bæredygtigt samfund for en befolkning, der bor i et land med 
tørke og få vandressourcer. Befolkningen skal have gode sundheds– og miljømæssige forhold. Dette kræver, at du skal planlægge, 
udvikle og forvalte vandressourcerne i dit land. Desuden skal din planlægning og forvaltning til stadighed tilpasses faktorer som 
befolkningsvækst og klimaforandringer – du skal til stadighed lave strategiske valg. 
Er du i stand til at føre dit land mod et bæredygtigt samfund?

Hvad er præmierne?
Hvis dit forslag er blandt de tre bedste, så kan du og din holdkammerat hver vinde 1 gavekort til saxo.com:

1. præmie - gavekort på 600 DKK (totalt: 1200 DKK)
2. præmie - gavekort på 400 DKK (totalt:   800 DKK)
3. præmie - gavekort på 200 DKK (totalt:   400 DKK)

Hvornår kan jeg spille?
Konkurrencen løber i perioden 1. september til 30. november 2016. Hver skole/organisation, der deltager, vil blive tildelt specifikke 
konkurrencedatoer inden for konkurrenceperioden.

Hvordan tilmelder jeg mig?
1. Lav et hold med 2 deltagere. Giv dit hold et cool navn!
2. Tilmeld dit hold hos din skoles kontaktperson for Aqua Republica Konkurrence 2016!
3. Din skoles kontaktperson vil give din en spillekonto samt de spilledatoer, som gælder for din skole!
4. Spil så mange gange du ønsker i løbet af din skoles konkurrenceperiode!
5. Du får besked umiddelbart efter den 30. november, om dit hold har vundet!

DANIDA støtter Aqua Republica Konkurrence 2016. Konkurrencen er arrangeret af DHI, UNEP-DHI Partnership og Serious Games 
Interactive som et not-for-profit initiativ.


