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INSTRUKCJA GRY TERENOWEJ 
DAWNO TEMU W PŁOKACH... POSZUKIWANIE ZAGINIONEGO SKARBU

1.  Pierwszy etap gry polega na odszyfrowaniu miejsc do których trzeba się 
udać. Do tego posłuży nam strona internetowa https://what3words.com. 
Strona ta to system geokodowania służący do łatwego przekazywania 
współrzędnych geograficznych za pomocą unikalnego zestawu trzech słów 
z języka naturalnego przypisanych do miejsca w przestrzeni o powierzchni 
9 metrów kwadratowych.

2. Zaszyfrowane zostały 3 słowa, które po wpisaniu na podaną stronę 
internetową wskażą miejsce, gdzie należy się udać. Gdy nie wiemy gdzie 
konkretnie dany punkt się znajduje, należy kliknąć na przycisk „Nawigacja” 
i przy włączonym GPS w telefonie zostaniemy doprowadzeni do punktu, gdzie 
czekają zadanie zapisane w kodzie QR. 

3. Kolejnym etapem gry jest odnalezienie puktów z mapy oraz zeskanwanie 
kodów QR, gdzie znajdują się ukryte zadania. Kody te ukryte zostały w słojach. 
Jako podpowiedź - słoje znajdują się w okolicy miejsc zaznaczonych czerwony-
mi wstężeczkami. Do odczytania zadania potrzebujemy telefonu posiadającego 
dowolny skaner kodów QR (jeśli takowego nie ma należy pobrać ze sklepu play) 
oraz dostęp do Internetu. Odpowiedzi na zadania należy zapisać na karcie 
gracza lub przesłać na adres : kontakt@fundacjanapoziomie.pl . Aby przejść 
trasę bezpiecznie zachęcamy do wcześniejszego udania się do Wiejskiego Domu 
Kutury by otrzymać gadżety, które pozwolą bezpiecznie pokonać trasę ;)

4. Gracze, którzy chcą wziąć udział w ostatnim etapie zobligowani są do 
zarejestrowania swojego udziału za pośrednictwem formularza dostępnego 
na stronie www.fundacjanapoziomie.pl . 

Gracze z rozwiązanymi zadaniami (również dodatkowymi) udają się do finałowego 
miejsca, gdzie czeka na nich ostatnie zadanie. Za poprawne rozwiązanie wszystkich 
zadań czeka drobny upominek. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość przekazania 
Karty Gracza do Wiejskiego Domu Kultury, należy wypełnioną Kartę Gracza wraz ze 
zdjęciami przesłać drogą elektroniczną na adres Fundacji - kontakt@fundacjanapozio-
mie.pl. Skany te zostaną następnie przekazane pracownikom WDK w celu weryfikacji i 
oceny wykonanych zadań.

Odczytaj pierwszy kod QR
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