Darmowa gra mobilna
Dodano: 24 października, 2022
Zapraszamy do udziału w grze mobilnej „To lubię – i(GRA)szki z
poezją”, której premiera miała miejsce 8 października. Gra
powstała w ramach projektu „Usłyszeć Poezyję – wiersze w
zgiełku miasta” na podstawie wybranych utworów z „Ballad i
romansów” Adama Mikiewicza. Przygotowaliśmy dwa warianty
zabawy: GPS i FLOW. Pierwszy skierowany jest do osób chcących
przejść grę uliczkami Grudziądza, drugi wariant stanowi wersja
na miejscu.
Informacja techniczna dla uczestników gry – wersja GPS
Przed startem gry należy:
• pobrać na swój telefon aplikację ActionTrack, która jest
darmowa i dostępna na systemy IOS (dla wersji 11.0 i wyższej)
i Android (dla wersji 8.0 i wyższej). Przy instalacji należy
zezwolić na korzystanie z aparatu i funkcji lokalizacji.
• uruchomić w telefonie Internet i włączyć funkcję GPS (usługę
lokalizacji).
Wejście do gry:
• jest możliwe po zeskanowaniu specjalnego kodu QR,
• po zeskanowaniu kodu i pobraniu gry gracze wchodząc do gry,
podają nazwę ZESPOŁU lub NICK,
• należy zaakceptować regulamin gry.
W czasie gry
• Start gry jest na Rynku, meta przy bibliotece.
• Gdy na ekranie pojawi się mapa będzie na niej widoczny
najbliższy punkt, do którego trzeba dojść. Każdy następny
punkt odkryje się automatycznie. Klikając w różę wiatrów w
prawym rogu można zobaczyć kompas oraz informację, ile metrów
zostało do najbliższego punktu.
• Gracze otrzymują punkty za rozwiązywanie zagadek i zadań.
• Łącznie gra ma trasę pieszą około 2 km, jej przejście

zajmuje około 40 minut.
• Gra odbywa się w ruchu miejskim – telefon nie zwalnia
uczestników z obowiązku dostosowania się do przepisów ruchu
drogowego.

Informacja techniczna dla uczestników gry – wersja FLOW
Przed startem gry należy:
• pobrać na swój telefon aplikację ActionTrack, która jest
darmowa i dostępna na systemy IOS (dla wersji 11.0 i wyższej)
i Android (dla wersji 8.0 i wyższej). Przy instalacji należy
zezwolić na korzystanie z aparatu i funkcji lokalizacji.
• uruchomić w telefonie Internet.
Wejście do gry:
• jest możliwe po zeskanowaniu specjalnego kodu QR,
• po zeskanowaniu kodu i pobraniu gry gracze wchodząc do gry,
podają nazwę ZESPOŁU lub NICK,
• należy zaakceptować regulamin gry.
W czasie gry
• Pojawią się kolejne ekrany.
• Gracze otrzymują punkty za rozwiązywanie zagadek i zadań.

