Městská hra Actionbound Karviná/Jastrzębie-Zdrój
Vítejte v městské hře Actionbound Mládežnické rady Karviná a Mlodziezowej rady miasta Jastrzebie -Zdrój, ve které
prostřednictvím svého chytrého telefonu objevíte a zažijete dvě města, která sice dělí hranice, ale mají toho překvapivě mnoho
společného - Karvinou a Jastrzębie-Zdrój.
Na více než 60 stanovištích se zábavnou formou budete seznamovat se zajímavými místy obou měst.
Hru pro Vás připravili mladí lidé z obou měst ve spolupráci s jejich radnicemi.
Hra funguje jako mobilní aplikace a je otevřena nonstop.
Cíl hry
Hrou chceme podpořit vzájemné návštěvy, propojení a poznávání měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój. A to jak občanů obou měst,
tak i jejich návštěvníků.
Co Vás čeká?
Interaktivní procházka městy Karviná a Jastrzębie-Zdrój během které budete plnit 30 úkolů a dovídat se netušené o těchto městech,
ať už jste tu na skok, nebo jste místní.
Trasa v Karviné je dlouhá 6,7 km. Trasa v Jastrzębie-Zdrój je dlouhá 4 km.
Hra v každém z měst potrvá cca 2 - 3 hodiny (v průběhu hry si můžete samozřejmě odpočinout a zase se k ní vrátit).
Po skončení hry v jednom městě absolvujte hru i v partnerském městě. A to nahráním nového QR kódu v místě startu. Celou hru,
tzn. absolvování obou městských tras, nemusíte absolvovat v jednom dni. Při registraci však v obou případech zadejte stejné
jméno a příjmení pro obě hry.
Soutěž
Odměnou za účast můžete vyhrát drobné ceny. Abyste odměnu mohli získat, musíte absolvovat hru v obou městech. Výhry budou
k vyzvednutí po úspěšném absolvování obou tras na Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, budova C, K. Śliwky 50/8a,
Karviná, nebo Wydział Promocji Informacji i Rozwoju, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Jastrzębie-Zdrój.
Pozor, množství výher je omezeno – po úspěšném absolvování obou her nás co nejdříve kontaktujte pro více informací:
klara.stanova@karvina.cz /CZ/ nebo +48 32 4785349 a +48 32 4785151 /PL/.
Co budete potřebovat?
Stáhnout si zdarma aplikaci Actionbound na AppleApp Store, na Google Play Store nebo přes https://en.actionbound.com/
Nabitou baterii vašeho smartphonu (doporučujeme minimálně na 65%) pro hru v jednom městě.
Připojení k internetu potřebujete jen na začátku a na konci hry a je možné čerpat z veřejného internetu v místě startu hry.
Vytvořit si jméno, které bude identické jak pro hru v Karviné tak pro hru v Jastrzębie-Zdrój. Doporučujeme jméno a příjmení.
Nyní začíná první část dobrodružství v Karviné (start Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát, replika historické telefonní budky),
až jej dokončíte, nezapomeňte, že hra pokračuje v Jastrzębie-Zdrój. (start Dom Zdrojowy, ul Witzaka 5, Jastrzębie-Zdrój)
Doufáme, že si čas strávený s naší hrou maximálně užijete! :-)
Neváhejte a začněte - načtěte QR kód pro českou nebo polskou verzi:
Česká verze

Polská verze

Tato aktivita je realizována v rámci projektu „Pilotní spolupráce mládežnických rad měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój", reg. číslo:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000589, který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

