
Uczni6w i sluchaczy szk6l ponadgimnazjalnych zapraszamy teit
do II edycji gry miejskiej pt.

''BIEG DO NIBPODLEGtr-,OSCI''
Gra miejska jesf integraln4 czp5ci4 tegorocznego projektu.

ZASADY GRY

Wzorem roku ubieglego zapraszarrry do gry czteroosobowe zespoty wyposaZone w mapy,
przewodniki, telefony kom6rkowe, notatki, tablety itp. aruz wlasn4wiedzgna temat historii,
kultury i topografii naszej Stolicy. SzkolE moZe reprezentowai jeden zespoL oraznauczyciel-
opiekun, kt6ry ma prawo czynnie uczeslniczyl w zabawie. Przeprowadzenie gry planujemy
w pttldziemiku br.

Gra rozpocznie sig od wsp6lnego startu z budynku CKZ|U w I przy ul. Ksigcia
Janusza45l47. Kazdy zesp6l otzyma identyczny ..uqykaz ponad dwudziestu zaszyfrowanych
miejsc i zwtqzarrych z nimi pytah. Od uczestnik6w zaleLry wyb6r obiekt6w, liczba i kolejnoSd
ich odnalezienia. Naleay trafiie ustalid, o jaki obiekt chodzi, zlokalizowac go poprawnie,
zameldowal siE obok niego i przeshat do jury wsp6lnq fotografig zespolu na tle lub obok
odnalezionego obiektu, co daje prawo do udzielenia odpowiedzinapytanie dol4czone
w zestawie do danego obiektu. Suma punkt6w uzyskanych zapravmdlowe odpowiedzi i fo-
tografie zadecyduje o uzyskanych lokatach w grze.
Uwaga: Obiekfy i pytania bed4miaty zr62nicowan6 podan4do wiadomo$ci uczestnik6w
punktacjq!

Na wykonani e zadatia przeznaczane bed4 maximun cztery godziny zegarowe.
Wyniki konkursu zostana ustalone i ogloszone na stronie internetowej CKZ|U nr 1 po trzech
dniach od przeprowadzenia gry.

Uroczyste wrgczenie dyplom6w i nagr6d przewidujemy wiosnqw czasie tzw. V Gali
bEd4cej zakohczeniem cyklu wszystkich konkurs6w naszego projektu. O miejscu i ter-
minie tego wydarzenia powiadomimy w terminie pofiniejszym.

Serdecznie zapraszamy I Z$oszeniaszk6l ju?przyjmujemy.Bardzo prosimy kierowad je
w formie pisemnej lub drog4elektroniczn4do CKZiU nr 1:

sekreta ria t@ckziul.ed u. p I

UWAGA: ZgNoszeruenie musi narczie zawieratdanych osobowych uczestnik6w ale bar-
dzo prosimy o mozliwoSd kontaktu znauczycielem przygotowuj4cym zesp6l. (imiE, nazwis-
ko, telefon lub adres elektroniczny).Dokladny termin gry podamy do wiadomoSci w pierw-
szej dekadzie wrze$nia.

Mamy nadziejg nazairrtercsowanie naszqinicjatyw4i liczne zgloszenia Swietnie przygoto-
wanych zespol6w, kt6re bgd4w stanie wykorzystad r62ne fu6dlawiedzy, wykaz4sig znalo-
mo S ci4 Warszawy, zaanguhow ariem i efektywn4 wsp6lprac4.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ofgafirzalotzy


