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Zielona szkoła czeka - UTK ogłasza
kolejne konkursy dla dzieci!
03.09.2019

Już we wrześniu uczniowie szkół
podstawowych z całej Polski rozpoczną
kolejne zmagania w grze mobilnej „Kolejowe
ABC”. Tym razem do wygrania są wyjazdy na
zieloną szkołę do Beskidu Żywieckiego i na
Pojezierze Gnieźnieńskie, podczas których na
dzieci czekać będzie moc atrakcji oraz zajęcia
na temat bezpieczeństwa na kolei.

Konkursy organizowane przez Urząd Transportu Kolejowego
w ramach w gry mobilnej „Kolejowe ABC” przeznaczone są dla
dzieci ze szkół podstawowych z klas IV-VI z całej Polski.
Zadaniem uczniów jest zebranie jak największej liczby punktów
dla swojej klasy. Dla najlepszych klas biorących udział
w konkursach zostały przygotowane wspaniałe nagrody –
pięciodniowe wyjazdy na zielone szkoły. W ich trakcie uczniowie
skorzystają z popularnych atrakcji turystycznych, wezmą udział
w grach, warsztatach, a także w specjalnych zajęciach
realizowanych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”
dotyczących bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.

HARMONOGRAM:
„Kolejowe ABC – Z przygodą przez świat” to konkurs



przeprowadzany w ramach aplikacji mobilnej, który
będzie trwał od 1 września 2019 r. do 10 września
2019 r. Zwycięska klasa wyjedzie na zieloną szkołę
w Beskidzie Żywieckim w terminie 30 września –
4 października 2019 r.

„Kolejowe ABC – Podróżuj, zwiedzaj, odkrywaj” to drugi
konkurs przeprowadzany w ramach aplikacji, który
rozpocznie się 12 września 2019 r., a zakończy 20
września 2019 r. Zwycięzcy odwiedzą Pojezierze
Gnieźnieńskie w terminie 14 października
– 18 października 2019 r.

Klasy, które zdobędą drugie i trzecie miejsca w konkursach,
otrzymają pakiety dla uczniów zawierające m.in. odblaski
i książki edukacyjne.

W grze rywalizują klasy, dlatego warto zwrócić uwagę na to, by
podczas rejestracji prawidłowo podać nazwę szkoły oraz swojej
klasy. Nie ma ograniczenia liczby uczniów, którzy z danej klasy
biorą udział w rywalizacji.

O GRZE „KOLEJOWE ABC”:

W aplikacji mobilnej „Kolejowe ABC” każdy gracz wybiera się
w podróż pociągiem na drugi koniec Polski, zdobywając po
drodze różne przedmioty związane z tematem podróży koleją.
Wszystkie zdobyte rzeczy 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” wspomaga edukowanie
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).

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


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.

Regulamin znajduje się na stronie Kampanii Kolejowe ABC .
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