MOBILIADA

Gra opracowana została na potrzeby projektu „LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”, realizowanego w ramach
programu Interreg Europa. Polskim partnerem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wśród międzynarodowego zespołu projektowego znaleźli się reprezentanci regionów i instytucji z Austrii,
Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga.
Jedną z inicjatyw przyjętego w roku 2018 Regionalnego Planu Działań była „Gra edukacyjna promująca transport publiczny na obszarze Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego i gmin nadmorskich”. Podstawą do jej opracowania był jeden z wniosków z projektu LAST MILE, mówiący o niewielkiej świadomości społecznej
zagadnień związanych ze zrównoważonym transportem czy mobilnością. Dotyczy to zarówno szczebli decyzyjnych, jak i mieszkańców czy turystów. Brak programów
i akcji edukacyjnych w tym obszarze sprawia, że w wielu wypadkach potencjalni użytkownicy nie są świadomi istnienia alternatywy dla transportu indywidualnego.
Koncepcja gry w doskonały sposób łączy ze sobą aspekt edukacyjny, promując alternatywne sposoby podróżowania oraz potencjał turystyczny regionu z ciekawą
i dynamiczną mechaniką zabawy. W trakcie rozgrywki możemy poznać zalety podróżowania koleją, autobusem czy rowerem oraz atrakcje turystyczne Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego i związane z nimi ciekawostki. Zawodnicy, używając kart-biletów będą przemieszczać się po planszy-mapie różnymi środkami transportu,
biorąc udział w wyścigu o zdobycie kompletu czterech atrakcji. Gra dedykowana jest graczom w wieku od 10 do 110 lat.

Żubrzy klan Mobilków szykuje się na wakacyjny wyjazd. Na wspólne wojaże wybierają się trzy pokolenia: dziadkowie, rodzice
z wujostwem oraz dzieci. Najbliżsi stają jednak przed wyborem – dokąd jechać? Nad morze opalać się i kąpać w Bałtyku,
pod namiot nad malownicze jezioro, a może do rodzinnego gospodarstwa rolnego odkrywać lokalne smaki?
Rodzina jest liczna i bardzo impulsywna, nie może więc dojść do porozumienia – kłótniom i przepychankom nie ma końca.
W końcu głosem rozsądku przemawia dziadek Ambroży (miłośnik kolei i szarlotki babci Róży) „Skoro każdy z nas ma inne
zdanie, a chcemy spędzić wakacje razem, niech zdecyduje ten kto wykaże się największą determinacją i… sprytem. Kto
jako pierwszy najlepiej pozna naszą okolicę ten będzie miał prawo do decyzji a klan podąży za nim”.
Z głosem głowy rodziny się nie dyskutuje, żubry pakują więc walizki, plecaki, torby i wyruszają na szlak ku przygodzie.
W szranki stają trzy pokolenia – kto pierwszy zdobędzie komplet czterech atrakcji ten spędzi wakacje tam, gdzie
chce i zabierze ze sobą resztę!
Sprawdź który z członków Rodziny najlepiej pasuje do Ciebie i wybierz swoją postać. Bądź szybki i sprytny, z rozwagą
wykorzystuj nadarzające się okazje i przeszkadzaj konkurencji. Poznawaj swój region zbierając atrakcje i odczytując
informacje ukryte pod kodem QR, odwiedź stronę pomorzezachodnie.travel i dowiedz się jakie wydarzenia są organizowane
w najbliższej okolicy – może to właśnie tam spędzicie wakacje?

DZIADEK AMBROŻY
Miłośnik kolei. Całe życie przepracował jako maszynista i zna
kolej od podszewki. Na emeryturze chętnie zwiedza nowe
miejsca, szczególnie lubi małe, prowincjonalne stacje
i przystanki kolejowe, gdzie często
dokonuje przeglądów technicznych.
Czy wiesz, że już w 2022 roku wszystkie
istniejące i nowe przystanki dzielnicowe,
dworce kolejowe Szczecina oraz
miejscowości Goleniów, Police, Stargard
i Gry no połączy system szybkiej kolei
miejskiej pod nazwą Szczecińska Kolej
Metropolitalna (SKM)? Będziemy
podróżować szybko i ekologicznie,
a z SKM-ki korzystać będą zarówno
mieszkańcy dojeżdżający codziennie do
pracy, jak i goście odwiedzający
Szczeciński Obszar Metropolitalny.

MAMA GRAŻYNA
BABCIA RÓŻA
Babcia to babcia. Cierpliwa,
miła, pierwsza, aby pomagać.
Rozpieszcza do
nieprzytomności ukochane
wnuczęta (które już cokolwiek
podrosły). Obdarza wszystkich
swoimi pysznymi wypiekami.
Babcia jest zapalonym
piechurem, nie ma cierpliwości do czekania
na autobus więc po prostu idzie pieszo.
Pamiętajcie, że często najlepszym środkiem
transportu są własne nogi - leśne zakamarki,
ciekawostki architektoniczne, czy pomniki przyrody
– nic nie umknie uważnemu włóczykijowi. Pomorze
Zachodnie to skarbnica ścieżek i pięknych
krajobrazów – od wzgórz Puszczy Bukowej, przez
Pojezierze Drawskie do klifów nad Bałtykiem.

TATA BOŻYDAR
Trochę mu ciąży ciągła obecność klanu, trudno jednak
być żubrem samotnikiem w licznej rodzinie. Tata więc
w każdej wolnej chwili ucieka nad wodę. Zapalony
żeglarz i wędkarz, pasjonat wszelkich sportów
wodnych. Uwielbia szanty i historie o morskich
potworach. Chętnie przyrządza to co złowi i jest
w tym naprawdę dobry. Kolacja u Bożydara to
zapowiedź prawdziwej uczty.
Bożydar chętnie korzysta z Zachodniopomorskiego
Szlaku Żeglarskiego składającego się z sieci
30 portów i przystani jachtowych,
zlokalizowanych nad Odrą
od Gry na, poprzez Szczecin, Zalew
Szczeciński, po wybrzeże morskie
w Darłowie. Szlak to najkrótsza
droga wodna z Berlina
do Skandynawii, a położone
wzdłuż szlaku miejscowości
zachęcają do zapoznania się
z ich historią, skosztowania
lokalnych przysmaków czy wzięcia
udziału w ciekawych festiwalach
i wydarzeniach kulturalnych.

CÓRKA ELŻUNIA

Siostra Błażeja. Najmłodsza w klanie, z już
wyrobionym własnym poglądem na wiele
spraw. Nie rusza się z domu bez telefonu,
tam, gdzie jedzie musi być Internet.
Przed wyjściem z domu sprawdza rozkład
jazdy komunikacji miejskiej na najbliższym
przystanku, a jeśli jest taka możliwość,
korzysta ze szczecińskiego transportu
na żądanie. Wystarczy 20 minut przed
odjazdem zgłosić chęć przejazdu
i gotowe! A w autobusie czy tramwaju
przenosi się świat ulubionej książki, słucha
muzyki bądź korzysta z Internetu.

Zabiegana i zapracowana jak każda mama.
Kupuje wszystko na zapas albo w dwóch
egzemplarzach. Cierpi na wieczny brak
czasu, mimo tego zawsze znajduje czas na
ulubioną lekturę i… wycieczki rowerowe.
Dlaczego rower? Dlatego, że to najzdrowszy
środek lokomocji i wyśmienity sposób na
odkrywanie bogactwa bliższej i dalszej
okolicy! Województwo zachodniopomorskie opracowało Koncepcję sieci
tras rowerowych obejmujących całe
województwo. Ideą jest budowa głównych
szlaków stanowiących swego rodzaju drogi
„szybkiego ruchu” umożliwiające szybkie
i bezpieczne przejazdy
rowerowe na dużych
dystansach. Będą one
systematycznie
rozbudowywane
o szlaki poboczne
umożliwiające
odkrywanie ukrytych
skarbów Pomorza
Zachodniego.

WUJEK RYŻYK
Młodszy brat Bożydara. Ryżyk lubi towarzystwo i hałas wokół
siebie, a jeśli jest go za mało wywołuje go sam. Wszędzie go
pełno, nie może usiedzieć w miejscu, najbardziej ruchliwy
i niecierpliwy żubr w klanie. Zapalony autostopowicz, a jego
drugie imię to tarapaty.
Wspólne podróżowanie samochodem osobowym (carpooling)
przyczynia się do zmniejszenia zatłoczenia na drogach,
zapotrzebowania na miejsca parkingowe, redukcji emisji spalin,
a także obniżenia kosztów podróży. Jednocześnie miłe
towarzystwo może znacznie uatrakcyjnić każdą podróż!

SYN BŁAŻEJ
Syn Bożydara i Grażyny. Jak każdy
młody żubr poszukuje swojego miejsca
w świecie. Jego pasją jest historia
najnowsza i odkrywanie własnych
korzeni. Chodzi własnymi ścieżkami,
a właściwie jeździ po nich hulajnogą.
Hulajnogi elektryczne
szybko stały się jednym
z głównych środków transportu
w obszarze miejskim.
Ponieważ nie posiadają stacji
bazowych wypożyczamy je
przez aplikację mobilną
z dowolnego miejsca
w mieście (w obrębie
wyznaczonej przez
operatora strefy)
i podobnie też zwracamy –
odstawiając w bezpieczne
miejsce tak by nie blokowała
ruchu. No i pamiętajmy
o bezpieczeństwie!

CIOTKA
ŻANETTA
Entuzjastka mody
i międzynarodowych podróży.
Uwielbia kapelusze i świat
sztuki, chętnie odwiedza
galerie – nie tylko handlowe.
Tropicielka światowych
trendów i plotek z wyższych
sfer, bywalczyni wernisaży, rautów i koncertów.
Jej ulubionym środkiem lokomocji jest
skuter – szybki, stylowy i idealny do
zaprezentowania nowej kreacji. Pojazd
lokalizuje i wypożycza za pomocą
dedykowanej aplikacji, elektrycznym
rumakiem sprawnie omija korki i nie ma
problemu z parkowaniem. Nie przejmuje się
odległością – w końcu zasięg skutera
elektrycznego to nawet 70 km!

