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W JAKIM CELU ZOSTAŁA STWORZONA GRA WIELKI WYPAS OWIEC?
Wielki Wypas Owiec jest formą przygotowania się do wyjazdu na Islandię.
Chcielibyśmy, aby wszyscy członkowie
Reprezentacji w związku z uczestnictwem w Moocie przeżyli niezapomnianą przygodę (nie tylko na Islandii!)
jednocześnie aktywnie i świadomie
uczestnicząc we wszystkich zajęciach
przygotowanych przez organizatorów.
O CO CHODZI W WWO
Na Wielki Wypas Owiec składa się 28
zadań zgrupowanych w 7 obszarów,
które wyznaczają różne aspekty przygotowań do wyjazdu. Po zrealizowaniu
dwudziestu siedmiu odznak oprócz

pełnej gotowości do wyjazdu otrzymacie dodatkowy element wyprawki.
Natomiast po wykonaniu dwudziestego ósmego zadania ( już po powrocie
z Mootu) cztery najlepiej zrealizowane
projekty nagrodzimy.
Każdy z nas ma inne doświadczenie w
podróżowaniu, udziale w imprezach
skautowych, czy też wiedzy na temat
wyzwań globalnych. Dlatego sam
odpowiadając na pytania, będziesz
decydować czy posiadasz wiedzę i
umiejętności zgodne z założeniami
tego punktu.
W sprawie pytań dotyczących grywalizacji pisz do Moniki:
monika.woznica@jpt.zhp.pl
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JAK ZACZĄĆ GRĘ
Zacznij od zarejestrowania się na Wielkim Wypasie Owiec:
http://wielkiwypasowiec.pl/.
Zwrotnie otrzymasz maila z potwierdzeniem. W razie jakichkolwiek problemów technicznych pisz na adres
maciej.grunt@zhp.net.pl.
Zapoznaj się z listą dostępnych zadań.
Przed każdym z zadań są pytania,
które dają Ci możliwość sprawdzenia,
czy posiadasz już takie umiejętności.
Czytając pytania będziesz wiedzieć,
które zadania musisz zrealizować, a
które wymagania już spełniasz. Jeśli
więc jesteś już doświadczonym uczestnikiem skautowych wydarzeń masz
okazję dopracować tylko te sfery, które
tego wymagają. Natomiast jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę masz
szansę sprawdzić jak należy działać
przed wyjazdem.
W sprawie zadań, które już spełniasz
prześlij nam informację (szczegóły na
stronie szóstej).
Po sprawdzeniu pytań przejdź do
owczych zadań. Zadania, które musisz
zrealizować zacznij planować.
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Spora część zadań jest tak ułożona, że
nie pozwala na realizacje kolejnych bez
wykonania tych podstawowych
(np. W obszarze „Wypas Owiec”
nie zrealizujesz zadania związanego
z kupnem biletów jeśli wcześniej nie
zaplanujesz podróży).
Każde z zadań ma od jednej do czterech. możliwości realizacji.
Oczywiście wierzymy w Twój osąd
sytuacji. Ty decydujesz jak chcesz się
przygotować!
Po wykonaniu 27 zadań jesteś gotowy
do podróży, a w nagrodę otrzymasz
dodatkowy element wyprawki.
Po przesłaniu 28 zadania będziesz miał
możliwość powalczenia o nagrodę
główną Wielkiego Wypasu Owiec.

INSTRUKCJA GRY

Wejdź na dany obszar
i wybierz aktywne zadanie.
Przeczytaj pytania

Na wszystkie
pytania Twoja
odpowiedź
brzmi „tak”

Na przynajmniej
jedno pytanie
Twoja odpowiedź
brzmi „nie”

Wybierz jedno z zadań

Opublikuj w mediach społecznościowych wpis potwierdzający Twoje
umiejętności
(Patrz: „Jak realizować zadania”)

Wybrałeś zadanie z Twoją
propozycją? Prześlij propozycję
na monika.woznica@jpt.zhp.pl
i czekaj na akceptację.
Zrealizuj zadanie w sposób,
który najbardziej Ci odpowiada.
Wykonanie zadania zamieść w mediach
społecznościowych. (Patrz: „Jak raportować zadania”)

Otrzymujesz odznakę Owcy!
Uzbieraj wszystkie Owce
z danego rodzaju,
aby zaliczyć Obszar.
Czekają Cię dodatkowe nagrody!!!
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JAK WYGRAĆ

SPECJALNE TYPY ZADAŃ

Realizację zadań zgłaszamy poprzez
umieszczenie postu w mediach społecznościowych. Wszystkie posty związane z grywalizacją tagujemy:
#moot2017polska #moot2017

Niewidoczne
Cześć zadań jest jeszcze niewidoczna by na razie nie zaprzątać sobie
nimi głowy. W kolejnych miesiącach
będziemy je ujawniać. Liczba zadań
pozostaje niezmienna.

Po weryfikacji w Twoim profilu na stronie pojawia się odznaka danej Owcy
(aktualizacja raz 2 tygodnie).
Zadbaj, żeby mieć osoby z komendy
wśród znajomych ;).
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Zablokowane
Cześć zadań widzisz, ale nie możesz
ich zrealizować dopóki nie spełnisz
określonych wymagań (np. nie możesz
kupować biletów bez planu podróży).

WAŻNE DATY

WIELKI FINAŁ

Wielki Wypas Owiec podzielony jest na
3 etapy:

Finałem Wielkiego Wypasu Owiec jest
Wasz wyjazd, ale również przesłanie
nam (zgodnie z drobnymi wytycznymi) wspomnień po Waszej przygodzie.

Czas przed Mootem
7 czerwca 2017 r.– 25 maja 2017 r.
Rozpoczął się wraz z 1. Spotkaniem
Reprezentacji, kończy na 2 miesiące
przed rozpoczęciem Mootu.
Czas na wykonanie 27 zadań
kończy się otrzymaniem dodatkowego
elementu wyprawki.
Moot
25 lipca 2017 – 2 sieprpnia 2017 r.
15. Skautowy Moot Skautowy.
Czas po Moocie
2 sierpnia – 2 października 2017 r.
Rozpoczyna się wraz z końcem Mootu, kończy tuż przed ostatnim Spotkaniem Reprezentacji. Jest to czas
na przesłanie ostatniego 28. Zadania
WWO

Największą przygodę i jej opis nagrodzimy rocznym członkostwem w
Stowarzyszeniu „Jeden Świat”, które
jest członkiem światowego Service Civil
International:
http://jedenswiat.org.pl/
Przynależność daje możliwość wyjazdu na jeden z workcampów na całym
świecie (do wyboru tysiące miejsc
współpracy wolontariuszy z całego
świata w projektach z każdej dziedziny; udział jest w większości darmowy,
płatny jest dojazd).
Do tego 3 wyróżnione osoby otrzymają ręcznie tkany islandzki sweter!!!

Czyli 27 zadań musisz zrealizować do
25 maja 2017 r., ostatnie zadanie do 2
października 2017 r.
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ODZNAKI DO ZDOBYCIA
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STRZYŻENIE
OWIEC

PASTWISKO

WYPAS OWIEC

0%
Fundusze

Góðan daginn
Czy wiesz, że…?
Kraina ognia i lodu
Sagi i nie tylko

Moja historia
Współtowarzysze
Preliminarz
Checklista
Mapa
Nie zapomnij o
Akomodacja
Transport
Sprzęt

BECZENIE

PSY, WILKI
I PASTERZ

STADO

Simple English
Travel English
Global English

1. Krok
Świat
Byk, Orzeł, Olbrzym, czySpotkajmy się!
Poznajmy się!
Smok?
Sustainable Development
Goals

OWCZARNIA

Jamboree
WOSM
Be prepared!

9

ZNAJDŹ NAS:
www.moot2017.zhp.pl
fb.com/moot2017polska
moot2017@zhp.pl
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