
Tajny Super Agencie,
 

tym razem to Mistrz Kolarstwa potrzebuje T
wojej

pomocy! Sprawa jest dość alar
mowa....

Mistrz Świata zapomniał najważniejszy kod 

do kłódki swojego roweru.
 

Czy zdobędziesz w
szystkie elementy szyfru 

i pomożesz mu przybyć na Memoriał?

 

Tylko współpraca, spry
t i kreatywność pozwolą Ci

ukończyć Rowerową Tajną Misję!

 
 
 

 

R O D Z I N N A  
G R A  T E R E N O W A

Uratuj
Memoriał!

 
 

KOD DO KŁÓDKI

JEŻELI UDA CI SIĘ ZDOBYĆ CAŁY KOD 
- PĘDŹ O 18:00 NA SCENĘ PO NAGRODĘ



MAPA MIEJSC, 
GDZIE ZNAJDZIESZ 
ELEMENTY SZYFRU



ZADANIA

W centrum miasta znajduje się liczący 239 lat Ratusz. Mimo kilkukrotnego
przebudowywania do dzisiaj zachował się właściwie w niezmienionym kształcie. Stań
przed wejściem do Ratusza i sprawdź ile okien widnieje po lewej stronie od wejścia
głównego. Cyfrę wpisz, jako pierwszą do kodu.

Kiedy znajdziesz się u zbiegu ulic Sobieskiego i Wąskiej, bez trudu zauważysz figury
wpatrzonych w siebie młodzieńca i dziewczyny. Usiądź po prawej stronie Wawrzyka      
 i obróć głowę w prawo. Nad wejściem do kamienicy dojrzysz numer. Podziel go przez
4, a cyfrę, która jest ilorazem wpisz jako drugą cyfrę kodu. 

Dumnie prezentująca się Wieża Woka jest pozostałością po prudnickim zamku,
założonym przed 1279 r. przez Woka z Rozemberka. Obecnie przy Wieży możesz
podziwiać model zamku, który znajduje się przy wejściu na drewnianą klatkę schodową
wieży. Przyjrzyj się makiecie. Widnieją na nich rzymskie cyfry. Odejmij od największej
najmniejszą. Różnica jest Twoją trzecią cyfrą w kodzie. 

W arsenale Muzeum Ziemi Prudnickiej możesz podziwiać stałą wystawę pt. "Stanisław
Szozda - krótka historia wielkiego sukcesu", na którą serdecznie Cię zapraszamy.
Znajdziesz tam wiele odznaczeń i pamiątek po Wielkim Kolarzu, jakim bez wątpienia był   
Stanisław Szozda. Jednym z eksponatów jest "ławeczka", którą przywiózł z Bretanii we
Francji. Cyfra na ławeczce, to numer po raz który odbyły się zawody. To też czwarta
cyfra Twojego kodu.

Dom Cechu Tkaczy to miejsce, w którym obecne są pamiątki po prusko-austriackiej
wojnie, zwanej też "wojną kartoflaną". Stań od strony ul. Armii Krajowej i spójrz do
góry. Między środkowymi oknami drugiego piętra zobaczysz kule armatnie pozostałe
po walkach o Prudnik. Ile ich jest? Cyfra jest kolejną (piątą) w Twoim kodzie.

Gdyby nie tragiczne wydarzenia nocy kryształowej w 1938 roku pewnie do dzisiaj         
 w Prudniku można byłoby podziwiać synagogę. Pozostał po niej jedynie symboliczny
plac, z którego można spoglądać na piękny mural. Policz wszystkie osoby na muralu      
 i liczbę tę podziel na 2. Wynik jest ostatnią cyfrą w Twoim kodzie. 




