
CONCURSO ESCAPE ROOM

CIBER.GAL 2022



OBXECTO
Estas bases teñen por obxecto regular a participación actividade denominada "Escape
Room virtual" celebrada no marco do Encontro Galego de Ciberseguridade CIBER.gal,
evento organizado polo Nodo Galego de ciberseguridade CIBER.gal, que se celebra o día
8 de novembro na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, no auditorio de Edificio
Gaiastech de xeito presencial e virtual.
A actividade do Escape Room, está organizada conxuntamente polo Nodo Galego de
Ciberseguridade e pola Diputación de Ourense.

CONTACTO
Para calquera dúbida sobre esta actividade, pode dirixirse a través do correo electrónico
a comunicacions-encontrocibergal@xunta.gal

LEXITIMACIÓN PARA PARTICIPAR
Non poderán participar:

● Os menores de 18 anos.
● Aquelas persoas que participaron nos procesos de desenvolvemento, deseño,

execución ou auditoría destes Escape Room ou no mantemento da
plataforma.

● Persoas que xa participaran noutras edicións de concurso.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
A participación será individual, polo que non está permitida a participación de grupos,
alianzas entre participantes ou similares. O incumprimento desta norma suporá a
exclusión da actividade ou a imposibilidade de optar a premios.

INSCRICIÓN
Para participar, o interesado deberá inscribirse no formulario de inscripción habilitado
para tal efecto. Estará dispoñible na páxina web do II Encontro, ata completar o número
máximo de participantes.
Formulario de inscrición: https://inscricioncibergal.gaiastech.xunta.gal/gl/index.html

Confirmarase a inscrición enviando un correo electrónico ao participante.

Os datos das credenciais para acceder e participar na modalidade on-line do Escape
Room facilitaranse por correo electrónico unhas horas antes do evento.

https://inscricioncibergal.gaiastech.xunta.gal/gl/index.html


DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
Na actividade participarán un máximo de 50 persoas na modalidade presencial, que
serán seleccionadas por orde de inscrición un máximo de 500 na modalidade on-line.

Cada un dos participantes na modalidade presencial levará o seu dispositivo con acceso a
internet.

Regras. Queda expresamente prohibido a posta en común de solucións e calquera
comportamento anómalo que contraveña estas normas, actos que suporán a
descualificación do participante.

MECÁNICA DA ACTIVIDADE
1. Para este concurso haberá que completar os 4 primeiros capítulos dos 9 que

forman a serie do Escape Room, onde hai que ir superando de forma
consecutiva cada un deles e así avanzar na trama.

2. Cada capítulo é unha parte da trama, onde aparecerán situacións nas que
haberá que tomar decisións que marcarán o camiño ata o final.

3. Na modalidade presencial, unha vez que os participantes elixan a través do
seu dispositivo móbil a opción que consideren válida, a trama sempre
continuará coa reposta correcta.

4. Os participantes da modalidade on-line competirán entre eles e poderán ver
a súa puntuación no ranking do Escape Room, o gañador será o que acade
maior puntuación.

5. Para a modalidade presencial, a puntuación dos participantes para
determinar o gañador será a recollida pola aplicación empregada dende o seu
dispositivo móbil.

6. Hai dous tipos de interaccións ou decisións, unhas terán impacto na
evolución do participante e nun dos comportamentos crave ademais de
afectar á puntuación, e as outras forman parte da historia para facer máis
inmersiva a experiencia.

7. Os capítulos do Escape Room son lineais, é dicir, haberá que superar un
capítulo antes de poder comezar o seguinte.

8. En función das decisións que se tomen obterase unha puntuación,, sempre
tendo en conta que é importante manter un equilibrio entre o tempo de
reacción e o tipo de decisión, é dicir, canto máis rápido se responda maior
puntuación se acadará.

9. No caso de que se complete a modalidade on-line un capítulo cunha
puntuación boa, marcarase cunha medalla.

10. Na modalidade on-line en calquera moento se poderánrepetir capítulos xa
completados nos que o participante considere que pode mellorar as decisións
tomadas.



11. Poderase ver, na modalidade on-line, unha lista de competidores cunha
puntuación asociada á súa evolución no xogo.

12. No momento no que aparece unha situación na que interactuar, o tempo
comeza a correr. A barra de tempo representa o total de tempo dispoñible,
haberá que responder antes de que chegue ao final ou a cantidade de puntos
que se adxudican diminuirá.

13. Lembrar que o obxectivo é aprender e ser conscientes dos comportamentos
que inflúen no noso benestar, saúde e desconexión dixital, polo que non cabe
a posibilidade de perder neste xogo.

PREMIOS
Os premios establécense segundo a clasificación final unha vez finalizados os 4 capítulos
que conforman o Escape Room.

Haberá un premio por cada unha das modalidades que consistirá nun lote que recolle os
seguintes agasallos:

· Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 LITE

· O libro “Ciberseguridade para Directivos: Riscos, control e eficiencia das
Tecnoloxías da Información”

· Xogo “Trending: o xogo de mesa de privacidade e tecnoloxía”.

Os premios serán entregados o día 10 de novembro, ás 13:35 horas, no II Encontro
CIBER.gal. do Encontro CIBER.gal.

Os gañadores de ambas modalidades comprométense a asistir de xeito presencial á
entrega de premios no día e hora indicados.


