
 

 

Informator dla uczestników I edycji konkursu „Cyber Przygoda” 

Klub Pod Kasztanami Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta pragnie zaprosić Cię do 

uczestnictwa w konkursie innym niż wszystkie, które znasz. Nie myl go z olimpiadą 

przedmiotową ani żadnym konkursem literacko-artystycznym czy plastycznym. Aby wziąć 

udział w tym przedsięwzięciu nie musisz mieć wysokiej średniej ani szerokiej wiedzy 

z każdego przedmiotu szkolnego. Wystarczy, że potrafisz szybko wyszukiwać informacje 

w Internecie. 

Do kogo skierowany jest konkurs? 

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 

uczęszczają do klas 6-8, dowolnej Szkoły Podstawowej na terytorium Nowej Huty i okolic. 

Zgłoś się do konkursu, jeśli: 

• wyszukanie w Internecie informacji o danym zdarzeniu, artyście czy temacie to dla 

Ciebie bułka z masłem 

• wiele czasu spędzasz na oglądaniu memów i filmów w sieci 

• chcesz się sprawdzić jako młody detektyw i poszukiwacz przygód 

• umiesz stwarzać własne sposoby na rozwiązanie nieszablonowych problemów 

• masz wiele kreatywnych pomysłów, które nie mieszczą Ci się w głowie 

• masz ochotę spędzić trochę czasu na wykonywaniu zadań w terenie 

Ile to kosztuje? 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Jedyny koszt to trochę czasu poświęconego na 

wyszukiwanie informacji w Internecie oraz podróżowanie po zakątkach Nowej Huty i 

wybranych Klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. 

Co będę z tego miał? 

Przeżyjesz ciekawą przygodę… i możliwe, że zdobędziesz jedną z wielu atrakcyjnych nagród 

m.in.: 

• tablet  



 

 

• aparat natychmiastowy (z funkcją automatycznego wywoływania zdjęć) 

• tablet graficzny  

• i wiele innych 

Czego potrzebuję, aby wykonać zadania konkursowe? 

• Komputer z dostępem do Internetu i podstawowym osprzętem jest jedyną niezbędną 

rzeczą (preferowana przeglądarka: Google Chrome).  

• Najlepiej, jeśli uczestnik będzie miał swój własny adres skrzynki e-mail, na który 

dostanie linki i zadania konkursowe. 

• Do niektórych zadań przyda się również telefon z nawigacją, ale nie jest on 

niezbędny. 

• Przydać się mogą również drukarka oraz podstawowe przybory papiernicze. 

Na czym polega konkurs? 

Konkurs polega na rozwiązaniu serii zagadek i wykonaniu kilku zadań terenowych. Tematyka 

jest taka, jaki jest współczesny Internet: będzie dotyczyć niemal wszystkiego. Jednak 

spokojnie, ważniejsze będą tu umiejętności poszukiwania informacji i kreowania rozwiązań, 

a nie wykucie regułek na blachę! Zaliczenie każdego zadania będzie zależało od odgadnięcia 

HASŁA. Każde z odgadniętych haseł będzie trzeba wysłać na konkursowy adres e-mail: 

PrzygodaCyber@gmail.com lub użyć go do przejścia do ukrytej na stronie zakładki poprzez 

zmianę adresu URL tak jak w przykładzie: 

Na zakładce www.przykład.pl/zadanie1 rozwiązałeś zagadkę i odczytałeś hasło: konkurs. Aby 

przejść do kolejnego zadania w adresie URL powinieneś wyczyścić to co znajduje się po znaku 

„/” i wpisać po nim nowe hasło: www.przykład.pl/konkurs. Podany adres przekieruje Cię do 

kolejnej zagadki. Po kilku zadaniach zazwyczaj będziesz proszony o przesłanie jednego z 

odgadniętych haseł na konkursowy adres e-mail PrzygodaCyber@gmail.com. Uwaga, staraj 

się rozwiązywać zadania szybko, bo o kolejności miejsc może zadecydować czas! 

Gdzie szukać informacji niezbędnych do rozwiązania konkursowych zadań? 

W Internecie…, ale podpowiadamy przykłady stron i narzędzi, na które w szczególności 

powinieneś zwrócić uwagę: 

http://www.przykład.pl/zadanie1
http://www.przykład.pl/konkurs
mailto:PrzygodaCyber@gmail.com


 

 

1. krakownh.pl – strona Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta (to na jej podstawie będziemy 

Cię uczyć, jak wygląda specyfika konkursu i jak wykonywać trudniejsze zadania) 

2. Fanpage’e Facebookowe 13 Klubów Kultury Ośrodka Kraków Nowa Huta 

3. Google Translate lub inne tłumacze internetowe 

4. Mapy Google lub inne narzędzia nawigacyjne 

Jak się mogę zgłosić ? 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie krakownh.pl 

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1 oraz §2 p.3 Regulaminu Konkursu 

c) wypełnienie karty zgłoszeniowej. Może ona zostać: 

• Przesłana w formie skanu na konkursowy adres e-mail: PrzygodaCyber@gmail.com 

• Wysłana pocztą do Klubu pod Kasztanami (ul. Płoszczyny 1, 31-988 Kraków) 

Termin zgłoszenia upływa 7 czerwca 2021 roku. W przypadku wysłania formularza za 

pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 

Liczymy na Twój udział! 

Monika Górszczak – Kierowniczka Klubu Pod Kasztanami 

Kamil Kwiatkowski – Koordynator Konkursu „Cyber Przygoda” 

Klub Pod Kasztanami Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta 

ul. Płoszczyny 1, 31-988 Kraków, podkasztanami@krakownh.pl 


