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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki konkursu „Kolejowe ABC –
Ruszaj w podróż po nagrody”
25.04.2019

Uczniowie szkół podstawowych z całej Polski
rywalizowali w grze mobilnej "Kolejowe ABC"
o wyjazd klasy na zieloną szkołę w
Bieszczadach. Konkurs trwał od 2 kwietnia do
23 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00.
Ogłaszamy wyniki konkursu.

Konkurs skierowany był do dzieci ze szkół podstawowych z klas
IV-VI z całej Polski. Zadaniem uczniów było zebranie jak
największej liczby punktów dla swojej klasy w grze mobilnej
„Kolejowe ABC”.

Główną nagrodą jest wyjazd na zieloną szkołę w Bieszczadach
w terminie 20 - 24 maja 2019 r. W trakcie pobytu
przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne w ramach
Kampanii Kolejowe ABC obejmujące bezpieczne korzystanie
z transportu kolejowego, poruszanie się na terenie kolejowym
oraz w jego okolicy. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego
miejsca są pakiety dla całej klasy zawierające m.in. odblaski
i książki edukacyjne.

Konkurs „Kolejowego ABC” wygrała klasa 4 C ze Szkoły
Podstawowej nr 2 z Bielska Białej uzyskując wynik 8 029 156
punktów. Drugie miejsce w konkursie zajęła klasa 6 A z



Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Rzeczycy z wynikiem 4 141 146 pkt., a trzecie 5 C ze Szkoły
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi z Rzepina
(1 260 643 pkt.).

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i serdecznie
gratulujemy zwycięzcom. Reprezentanci zwycięskich klas
zostaną powiadomieni o wynikach pocztą elektroniczną.

W grze mobilnej „Kolejowe ABC” gracz wybiera się w podróż
pociągiem na drugi koniec Polski zdobywając po drodze
przedmioty związane z  podróżą koleją. Zdobycze zasilają konto
z punktami, co ma wpływ na pozycję w rankingu. W kolejnych
etapach uczestnicy otrzymują zadania specjalne – podejmują
decyzje istotne dla bezpieczeństwa podróży. Powinni tak
kierować bohaterem, aby za każdym razem cała podróż była
bezpieczna i zgodna z zasadami zachowania na drodze
i terenach kolejowych. Co ważne, gracz ma okazję poznać
zasady bezpieczeństwa w różnych miejscach: na wsi, w mieście,
na dworcu i w pociągu. Grę można ukończyć na kilku poziomach
trudności.

Aplikacja mobilna „Kolejowe ABC” pomaga w edukacji dzieci
i młodzieży z całej Polski w zakresie bezpieczeństwa na
terenach kolejowych. Można ją pobrać z App Store (dla systemu
iOS) oraz z Google Play (dla systemu Android).

Gra powstała w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC
realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Kampania
jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.

https://itunes.apple.com/pl/app/kolejowe-abc/id1448691688?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.utk.kolejoweabc

