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24 miasta, miasteczka lub wsie mogą już niebawem znaleźć się na grze planszowej o
Mazowszu. Wśród nich może być także Ostrów Mazowiecka! O tym, jakie miejscowości będą w
grze zadecydują sami Mazowszanie.
Gra będzie zarówno bawić jak i uczyć. Pokaże bogactwo regionu, przybliży wiedzę o jego
historii, zabytkach, najnowszych wydarzeniach. Gra ta to jeden z największych projektów
informatycznych województwa, przyspieszający rozwój e-usług na terenie całego regionu.
Planszówka zawierać będzie karty z pytaniami o region i o daną miejscowość. Głównym
elementem planszy będzie graficzne odwzorowanie mapy województwa mazowieckiego, a na
planszy umieszczone zostaną np. parki narodowe i krajobrazowe, drogi czy symbole
charakteryzujące dany region. Gra polegać będzie na budowaniu szlaków na Mazowszu, ale
oprócz tego będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy o regionie, jego zabytkach czy
atrakcjach. Dowiemy się z niej też o inwestycjach w nowoczesne technologie, a zwłaszcza w
budowę lokalnych centrów kompetencji, powstających na terenie całego Mazowsza. Gra
posiada kilka wariantów trudności, które pozwalają cieszyć się nią zarówno młodszym, jak i
starszym graczom.
Głosy na swoją miejscowość oddajemy na portalu mazowszanie.eu . W konkursie można brać
udział raz dziennie, a każdy kto zagłosuje, będzie miał szansę wygrać atrakcyjne nagrody
rzeczowe, w tym samą grę „Mazowszanie”.
Głosowanie trwa do 13 listopada.
ZADAJ PYTANIE W GRZE „MAZOWSZANIE”!
Znasz tajemnice swojej miejscowości? Podziel się wiedzą! Rusza kolejny konkurs dotyczący
gry planszowej „Mazowszanie”. Tym razem polujemy na ciekawostki związane z
województwem mazowieckim: wydarzeniami, miejscami, osobami. Najlepsze propozycje znajdą
się na kartach, które są elementem gry.
W konkursie może wciąć udział każdy mieszkaniec Mazowsza. W zgłoszeniu należy przesłać:
tytuł ciekawostki, opis, związane z nią pytanie i trzy odpowiedzi, w tym jedną prawidłową. W
przypadku pytań historycznych ważne jest podanie źródła wiedzy (tytuł i autor książki, adres
strony internetowej).
Propozycje można przesłać do 13 listopada br. na adres mazowszanie@csd.pl. Autorzy
zwycięskich pytań – oprócz satysfakcji z opublikowania ciekawostki na kartach do gry otrzymają w nagrodę grę „Mazowszanie”.
To już drugi konkurs związany z grą. Do 13 listopada na portalu www.mazowszanie.eu trwa
głosowanie na 24 miejscowości, których nazwy i symbole znajdą się na planszy do gry.
Aktywny udział w zabawie biorą udział mieszkańcy już ponad 500 miast, miasteczek i wsi
regionu mazowieckiego!
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Gra planszowa jest elementem towarzyszącym promocji projektu: „Rozwój e-usług i ich
dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego
&quot;M@zowszanie”&quot;
, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Agencję Rozwoju Mazowsza
S.A. W ramach budowy Społeczeństwa Informacyjnego powstaje regionalny portal
informacyjno-transakcyjny „Mazowszanie.eu” oraz blisko 200 punktów darmowego dostępu do
Internetu.
Osoba do kontaktu: Wojciech Dąbrowski | tel. 726 161 583 | e-mail: pr.mazowsze@gmail.com
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