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Gra terenowa IPN Gdańsk „Śladami plebiscytu
1920 r. w Kwidzynie i okolicach” – Kwidzyn, 23
września 2020
Uczniowie odkryli miejsca związane z plebiscytem oraz poznali
historię Kwidzyna i okolic.

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 23 września
uczestniczyli w grze terenowej „Śladami plebiscytu 1920 r. w Kwidzynie i okolicach”.
Wspólnie z nauczycielami i pracownikami IPN Gdańsk uczcili pamięć tych, którzy walczyli o
polskość Powiśla.

Na wszystkich czekały okolicznościowe dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Grę terenową zorganizował Pomorski Historyczny Klub Turystyczny „Szlakami pamięci” IPN
Gdańsk.
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INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW

Gra odbywa się w przestrzeni miejskiej Kwidzyna i trwa ok. 90 minut.1.

Wszyscy uczestnicy gry muszą być przygotowani na różne warunki atmosferyczne.2.

Każdy zespół otrzymuje na starcie kartę zadań oraz plan Kwidzyna.3.

Każdy zespół musi być zaopatrzony we własny długopis (+ drugi zapasowy) oraz4.
podkładkę w celu wygodniejszego nanoszenia odpowiedzi na kartę zadań. 

Zespoły odszukują punkty samodzielnie, z pomocą planu i własnego rozeznania w5.
topografii miasta. Dozwolone jest używanie telefonów, pytanie o pomoc
przechodniów oraz zasięganie informacji w punktach informacji turystycznej.

W każdym punkcie jest zadanie do wykonania.6.

Odpowiedzi powinny być zapisane czytelnie niebieskim lub czarnym długopisem.7.

Wszystkie punkty (miejsca) znajdują się w otwartej przestrzeni miejskiej. Nie8.
trzeba wchodzić do żadnego budynku.

Uczestnicy przemieszczają się wyłącznie w zespołach pod opieką opiekuna.9.
Przemieszczanie się indywidualne jest zabronione.

Kolejność wykonywanych zadań jest dowolna. Każdy zespół sam decyduje, jaką10.
trasą się przemieszcza.

Zwycięża zespół, który uzyska najwięcej punktów za prawidłowe odpowiedzi.11.

W przypadku remisu, o zwycięstwie decyduje pierwszeństwo zameldowania się na12.
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mecie.

Zespoły, które przekroczą regulaminowy czas i pojawią się na mecie po jego13.
upływie, podlegają dyskwalifikacji.

 

ZAPISY

Podstawą wpisu na listę uczestników Gry jest zgłoszenie (należy podać imię i nazwisko
członków zespołu z zaznaczeniem opiekuna oraz nazwę szkoły) dokonane za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bartosz.januszewski@ipn.gov.pl najpóźniej
do 21 września br. do godz. 15.00. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność
zgłoszeń.

Początek gry 23 września br. o godz. 10.00 przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kwidzynie (ul.
Hallera 4). Szczegóły wydarzenia dostępne są w załączonym regulaminie.
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