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BACZYŃSKI
Jeśli chcesz poznać losy mieszkańców Warszawy za czasów jej świetności, a także pod okupacją i w
trakcie powstania warszawskiego koniecznie rusz w trasę Baczyński prowadzoną przez
najzdolniejszego poetę pokolenia Kolumbów a zarazem przedstawiciela młodego pokolenia
międzywojnia. Krzysztof Kamil Baczyński podczas gry miejskiej zaprezentuje miejsca pamięci
związane okresem II wojny światowej. Uczestnicy poznają wiele ciekawostek z życia poety i powstańca
- z jego dzieciństwem, edukacją, poezją czy miłością. Podczas gry nie zabraknie także fotografii,
wierszy i grafik.

Już dziś zainstaluj aplikację Action Track, zeskanuj kod QR i zagraj w grę „Baczyński” zrealizowaną z
okazji roku pod patronatem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

 

GRA JEST BEZPŁATNA I DOSTĘPNA W DWÓCH TRYBACH TERENOWYM I STACJONARNYM.

 

KOD QR DO TRYBU TERENOWEGO:



Jak zagrać w grę w trybie terenowym?

Aby zagrać w grę w trybie stacjonarnym należy mieć naładowany telefon z:

systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) albo Android (w wersji 4.2 i wyższej),
zainstalowaną bezpłatną aplikacją Action Track  
mobilnym dostępem do Internetu

Trasa rozpoczyna się przed wejściem do Przystanku Historia (CE IPN im. Janusza
Kurtyki).

Włącz w telefonie Internet i usługę lokalizacji
Uruchom aplikację Action Track
Zeskanuj kod QR umieszczony powyżej lub na plakacie w Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25.   
Gdy zobaczysz ikonkę, kliknij POBIERZ
Gdy trasa załaduje się w 100%, kliknij ZACZNIJ TERAZ



W okienku KIM JESTEŚ? wpisz swój nick (imię lub pseudonim) i zaakceptuj przez OK
W kolejnych punktach będzie konieczna akceptacja regulaminu i podanie danych (nazwa zespołu lub uczestnika,
liczba uczestników)
Dalej aplikacja prowadzi automatycznie
Rada: Aby skalibrować nawigację GPS, wykonaj dłonią w której trzymasz telefon, kilka obrotów w kształcie cyfry 8
Widoczna na ekranie linia wskazuje kierunek drogi oraz odległości w metrach do kolejnego punktu na trasie. Ludzik
poruszający się za linią to Ty
Po dotarciu do danego punktu na ekranie pojawią się kolejne informacje i zadania do wykonania. WAŻNE: Czytaj
uważnie informacje i zadania. Nie pomiń kliknięcia w ikonkę z hasłem „KONTYNUUJ”
Jeżeli linia pokazuje konieczność cofnięcia się, oznacza to, że jeden z punktów został ominięty i trzeba zawrócić – aż
na ekranie pojawi się zadanie.

 

KOD QR DO TRYBU STACJONARNEGO:



Jak zagrać grę w wersji stacjonarnej (bez wychodzenia z domu czy szkoły)?

Aby zagrać w grę w trybie stacjonarnym należy mieć naładowany telefon z:

systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) albo Android (w wersji 4.2 i wyższej),
zainstalowaną bezpłatną aplikacją Action Track  
mobilnym dostępem do Internetu

Następnie:

Włącz w telefonie Internet
Pobierz bezpłatną aplikację Action Track  
Po uruchomieniu aplikacji zeskanuj kod QR (dołączenia do gry) umieszczony poniżej
Gdy zobaczysz ikonkę gry – kliknij POBIERZ
Gdy gra załaduje się w 100%, kliknij ZACZNIJ TERAZ
W miejscu, gdzie jest pytanie KIM JESTEŚ? wpisz swój NICK i zaakceptuj przez OK



Kiedy pojawi się mapa z ludzikiem KLIKNIJ W PINEZKĘ
W kolejnych punktach będzie konieczna akceptacja regulaminu
Dalej gra prowadzi automatycznie.

 

POWODZENIA!

 

Koordynator:
Adrianna Krzywik, Przystanek Historia IPN
Tel. (22) 576 30 14
adrianna.krzywik@ipn.gov.pl
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