ZAPROSZENIE
do udziału w grze miejskiej „Herbert w Toruniu”
Serdecznie zapraszamy młodzież z toruńskich szkół podstawowych z klas 7-8
oraz toruńskich szkół średnich do zebrania się w Drużynę i wzięcia udziału
w niecodziennej przygodzie – grze miejskiej „Herbert w Toruniu”!
Termin gry: 19 października 2018 r. (piątek) w godzinach 9:00–14:00.
Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w Grze jest przesłanie wypełnionego
formularza
zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika/opiekuna drużyny (skan) na adres
podwojnagra@ksiaznica.torun.pl bądź dostarczenie go osobiście do Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 (p. 28) do dnia 5 października 2018 r. Jedna szkoła może zgłosić
maksymalnie 3 drużyny. Każda drużyna powinna liczyć od 8 do 14 osób (z opiekunem). Liczba miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Gra jest bezpłatna.
Miejsce zbiórki: Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8.
Czego się spodziewać? Zabierzemy młodzież na wyprawę tropem toruńskiej bytności naszego
wielkiego poety, oferując jednocześnie przeżycie przygody wymagającej zaangażowania wielu osób,
współpracy w grupie, odkrywania w sobie talentów do poszczególnych zadań.
Każda z Drużyn będzie miała na celu pokonanie wyznaczonej poszczególnymi punktami kontrolnymi
trasy oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Zadania będą sprawdzały zarówno
indywidualne zaangażowanie, jak i poziom zgrania całej drużyny. Należy się spodziewać wyzwań
zarówno intelektualnych, jak i sprawnościowych.
Za każde wykonane zadanie Drużyna otrzyma punkty, których liczba jest zależna od stopnia
poprawności lub czasu jego realizacji. Przewidujemy atrakcyjne nagrody za 1, 2 i 3 miejsce!
Ponadto: Oczekując na wyniki Gry będzie można zjeść ciepły posiłek, zwiedzić Książnicę, zagrać w
planszówki oraz wysłuchać ciekawej prelekcji nt. Zbigniewa Herberta.
Co zabrać? Warto zabrać ze sobą dawkę wiedzy na temat Herberta, szczególnie jeśli chodzi o jego
pobyt w Toruniu oraz jego dorobek literacki. W Grze przydadzą się również smartfony.
Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska
w Toruniu, współorganizatorem Fundacja Archipelag Inicjatyw. Projekt dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach
programu „Partnerstwo dla Książki” oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy zadania:
Beata Antczak-Sabala, mail: podwojnagra@ksiaznica.torun.pl
Maciej Koziołocki, mail: kontakt@archipelag-inicjatyw.pl
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