
 Złap Chochlika Na Stronie!  
Językowa gra miejska w Krakowie 
 
Znajdź internetowego chochlika, złap językowego 
potworka! W sobotę 26 września 2020 zapraszamy 
na internetową grę z okazji 17. Europejskiego Dnia 
Języków w Krakowie. Do wygrania bony do 
księgarni. Ten dzień to prawdziwa uczta dla 
chochlików drukarskich, internetowych trolli i 
wszelkiego rodzaju językowych potworków. Mogą najeść się dowoli, smakując od kuchni 
wykwintne zdania z różnych krajów. 
 
W sobotę 26 września będą ucztować wirtualnie, buszując na stronach internetowych. 
Wiemy, że zaatakują organizatorów gry i EDJ w Krakowie: Instytut Cervantesa, Instytut 
Francuski, Goethe Institut, Instytut Austriacki, Włoski Instytut Kultury oraz 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Nie wiemy tylko jak. 
 
„Chochlik Na Stronie” to coroczna krakowska językowa gra miejska wyjątkowo 
przeniesiona do internetu. Gracze odwiedzą instytuty wirtualnie, rozwiązując ukryte 
bajkowo-literackie zagadki językowe, szukając elementów, które nie pasują, wyłapując 
rażące błędy i słuchają poleceń lektorów. Około 30 krótkich zadań, sporo emocji i jak 
zwykle mało czasu. 
 
Zabawa rozpocznie się o g. 10. opublikowaniem zadań na stronach instytutów i poleceń 
na wydarzeniu „Chochlik Na Stronie – internetowa gra językowa” na Facebooku. Koniec 
gry o g. 16. Możecie włączyć się o dowolnej porze. Ważne, by do g. 16.30 przesłać 
komplet – najlepiej poprawnych – odpowiedzi. Dwie godziny powinny Wam wystarczyć. 
Potem ocenimy Waszą pracę i każdą poprawną odpowiedź uznamy za 1 złapanego 
Chochlika. Im więcej złapanych Chochlików, tym większa szansa drużyny na nagrodę.  
Dla 150 drużyn mamy 150 bonów o wartości 50 zł do księgarni internetowej "Gandalf". 
Kto je otrzyma, będzie zależało od wyniku drużyny i czasu nadesłania odpowiedzi. 
 
Do zabawy zapraszamy 2-5-osobowe zespoły. Warunkiem udziału jest wcześniejsze 
zgłoszenie zespołu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, do którego link 
znajdziecie na wydarzeniu. Wystarczy podać nazwę zespołu, liczbę jego członków, imię i 
nazwisko kapitana drużyny oraz adres email, z którego będziecie prowadzili grę. Uwaga! 
Adres email będzie Waszym znakiem rozpoznawczym podczas gry i jego zmiana nie 
będzie możliwa. 
 
Na zgłoszenia czekamy od czwartku 17 września do piątku 25 września do południa. 
Regulamin i szczegóły znajdziecie na wydarzeniu na Facebooku. Szukajcie nas, wpisując 
Chochlik Na Stronie – internetowa gra językowa. 
 


