Który kraj w Europie ma najmniejsze zasoby wody pitnej? Wcale nie słynąca
z suszy i upałów Hiszpania, lecz... Polska. Naszą sytuację można porównać do sytuacji
Egiptu lub Etiopii.
Odpowiedzialna konsumpcja kurczących się zasobów wody pitnej to konieczność.
Jednak trudno do niej przekonać, powtarzając banały o zakręcaniu kranu
w trakcie mycia zębów.
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” na wakacje proponuje Wam udział
w bezpłatnych grach miejskich, odbywających się równolegle w trzech miastach:
Krakowie, Łodzi i Warszawie.
Łączymy zabawę, kulturę i edukację!

KRAKÓW
Uratuj Kraków, zanim woda stanie się legendą! Pewnego deszczowego
wieczoru odnalazłem na ulicy tajemniczy notatnik. Pośpiesznie wyciągnąłem go z kałuży
i wcisnąłem za pazuchę, myśląc, że może jest podpisany, a przy takiej pogodzie i tak nie
ma szans przetrwać. W domu ostrożnie przeglądałem namoknięte kartki. Odręczne
zapiski są dość wyraźne. Nabazgrane, krótkie notatki, adresy, nazwy rzek i daty…
wygląda to na notatki z jakiegoś śledztwa. Właściciel pozostaje anonimowy, ale
kilkukrotnie wspomina o sekretnym źródle i najpilniej strzeżonej tajemnicy.
Na ostatniej stronie widnieje mapa, na niej słabo widoczne punkty i zagadkowy
podpis: Trzeba odkryć prawdę, zanim woda stanie się legendą!
Czy zdecydujesz się rozwikłać tajemnicę sekretnego notatnika?
ŁÓDŹ
Łódką po skarb – od kilku tygodni po Łodzi krąży plotka o cennym skarbie
ukrytym na terenie miasta. Niektórzy mówią, że w kanale na deszczówkę odnaleziono
bajeczne łupy Ślepego Maksa, legendarnego gangstera z Bałut. Inni twierdzą, że coś
straszy w Wójtowskim Młynie w parku nad Jasieniem. Podejrzane miejsca to zwłaszcza
tereny podmokłe, stawy, rzeczki, a nawet (tak, tak!) kanalizacja!
Szukaj skarbu razem z nami!

WARSZAWA
zaWODY warszawskie – podczas mglistego świtu, spacerując brzegiem Wisły,
zobaczyłeś pod swoimi stopami butelkę, jedną z wielu. Martwi Cię to nie od dziś, że po
każdym letnim wieczorze na plaży jest tyle śmieci, więc schyliłeś się, by ją podnieść
i wyrzucić do kosza, ale zobaczyłeś, że w środku jest… list? Tak! To list!
Dowiadujesz się, że pewien sfrustrowany naukowiec, od lat zajmujący się
badaniem syren, jest przekonany o istnieniu tych mitycznych istot. Wyśmiewany przez
innych, postanowił w końcu zemścić się na wszystkich, którzy mu nie wierzą. Planuje
pewnego dnia zatruć wody Wisły, a tym samym wszystkie stworzenia, które w niej żyją.
Już opracował plan, a nawet przygotował truciznę, której nie da się wykryć
w laboratoriach. Trucizna ta dostanie się też do wody dostępnej w kranach, a nawet
najmniejszy kontakt z nią spowoduje tajemniczą chorobę „bezmyśli”.
Zdrowi pozostaną tylko Ci, którzy będą w posiadaniu eliksiru życia i dowiedzą
się, jak z niego korzystać.
W grach można wziąć udział w każdej chwili w okresie wakacji, czyli
od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 r. Sam decydujesz, kiedy dołączysz do gry i ile czasu
jej poświęcisz.
Na czym polega gra? Zadaniem uczestników jest zebranie do jednej z „książeczek
wodnych” jak największej liczby stempelków. Stempelki otrzymuje się po wykonaniu
zadania w wyznaczonych punktach oraz biorąc udział w wydarzeniach towarzyszących,
czyli spacerach i warsztatach.
Wśród osób, które zdobędą maksymalną liczbę stempli, w połowie września 2014
zostaną rozlosowane nagrody. „Książeczkę wodną” możesz pobrać we wszystkich
punktach gry.
Szczegółowe informacje o grze i o imprezach towarzyszących, wykaz punktów:
Kraków: www.woda.edu.pl/krakow
Łódź: www.woda.edu.pl/lodz
Warszawa: www.woda.edu.pl/warszawa
Dołącz do gry na Facebooku:
Kraków: www.facebook.com/zanimwoda
Łódź: www.facebook.com/lodkaposkarb
Warszawa: www.facebook.com/zawodywarszawskie

Kontakt:
Anna Chomczyńska – koordynatorka gry miejskiej w Krakowie
tel. 519 326 986
e-mail: krakow@woda.edu.pl
Marta Zdanowska – koordynatorka gry miejskiej w Łodzi
tel. 603 235 363
e-mail: lodz@woda.edu.pl
Anna Stańczuk – koordynatorka gry miejskiej w Warszawie
tel. 519 326 984
e-mail: warszawa@woda.edu.pl

Gry odbywają się w ramach projektu „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd”,
dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

