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Mapa gry terenowej Ligi Awanturników 

LIGA REKRUTUJE 
EMILY PHILIPS 

Liga Awanturników, prowadzona przez lubianego 

nauczyciela Matthew Bala ogłasza rekrutację! Jak co roku, 

w rocznicę założenia grupy ogłaszana jest gra terenowa która 

ma wyłonić najlepszych, najtwardszych  najdoważniejszych 

kandydatów. Przez sobotę 21 lipca, odbędą się trzy starty w 

godzinach 8:00, 12:00 oraz 16:00. Miejsce rozpoczęcia gry 

terenowej poznamy w piątek 20 lipca po ostatnich zajęciach 

szkolnych. Szczegółowe informacje zostaną wywieszone na 

tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku.  

Bezpieczeństwo w lesie 
EMILY PHILIPS 

1. Nie wchodź tam, gdzie widzisz skupiska martwych drzew. 

2. Nie wchodź do lasu podczas silnych wiatrów i burz. 

3. Jeżeli podczas pobytu w lesie zastała cię burza, pozbądź 

się wszelkich metalowych i elektronicznych przedmiotów. 

4. Podczas burzy nigdy nie chroń się pod drzewami. 

5. Nie schodź z wyznaczonych szlaków i ścieżek. 

6. Zadbaj o odpowiednie obuwie z zakrytą kostką. 

7. Zachowuj się cicho oraz nie śmieć. 

8. Jeżeli spotkasz dzikie zwierze, nie zbliżaj się do niego, 

powoli i spokojnie wycofaj się z tego miejsca. 

9. W lesie żyją kleszcze oraz komary. Aby zminimalizować 

nieprzyjemne kontakty z nimi, warto zakładać ubranie 

maksymalnie zakrywające ciało. 

10. Nie oddalaj się od swoich towarzyszy. 

Wywiad z Matthew Bale 
EMILY PHILLIPS 

Emily Philips: Panie Bale, czy mógłby Pan 

przedstawić, jak w tym roku wygląda gra 

terenowa? 

 

Matthew Bale: W tym roku dla wszystkich 

chętnych przygotowaliśmy grę terenową, która 

ma wyłonić prawdziwych awanturników, 

chcących odkrywać tajemnice naszego regionu. 

Każdy kto weźmie udział w konkurencji, 

odwiedzi wszystkie punkty kontrolne oraz 

odnajdzie naszą siedzibę zostanie oficjalnie 

zaproszony i dołączy do Ligi. 

 

Emily Philips: Czy nie obawia się Pan o 

pogodę? 

 

Matthew Bale: Liga nie jest miejscem dla osób, 

które nie lubią dreszczyku emocji. Podczas 

naszych wielodniowych ekspedycji zdarzają się 

różne rzeczy. Czasem złapie nas deszcz, a zimą 

śnieg. Niezależnie od pogody ruszamy w naszą 

trasę. 

Emily Philips: Czy nie obawia się Pan, że  

niedoświadczeni uczniowie mogą zgubić się w 

lesie lub może stać im się krzywda? 

 

Matthew Bale: Tak jak podczas zwykłej 

wypracy do lasu, tak i w trakcie gier terenowych 

zawsze istnieje ryzyko, że zdarzy się coś 

nieprzewidzianego. Dodatkowo, planowane 

prace przy budowie elektrowni atomowej są 

dodatkowym ryzykiem dla zdrowia kandyda- 

tów, gdyby przypadkiem zawędrowali do miejsca 

planowej wycinki drzew. Dlatego w tym roku 

będę towarzyszył wszystkim chętnym od startu 

aż do mety.  
 

Emily Philips: Brzmi jakby wszystko było 

przemyślane oraz dobrze zaplanowane. 

 

Matthew Bale: To prawda. Liga Awanturni- 

ków ma być przygodą, ciekawym sposobem na 

spędzanie wolnego czasu na łonie natury. Z tego 

powodu wszystko starannie zaplanowaliśmy w 

taki sposób, aby rekrutacja odbyła się sprawnie, 

bezpiecznie i bez przeszkód 

 

Emily Philips: Czy może Pan powiedziec coś 

więcej o grze terenowej jaką szykujecie? 

 

Matthew Bale: Z przyjemnością. W tym roku, 

gra terenowa odbędzie się na dużym, ale 

ograni-czonym terenie. W każdym z punktów 

kontrolnych będzie krótkie zadanie do 

wykonania. Po zaliczeniu ich wszystkich i 

odnalezieniu naszej bazy, każdy kto zdecyduje 

się dołączyć do naszych szeregów zostanie 

oficjalnie przyjęty. 

 

Emily Philips: Jakieś rady dla uczestników? 

 

Matthew Bale: Ubierzcie się w długie 

spodnmie i koszulę z długim rękawem. 

Zaopatrzcie się w butelkę wody. Pamiętajcie 

też o środku na komary i kleszcze – te małe 

bestie nie znają litości. 

 

Emily Philips: Dziękuję za wywiad. Życzę 

udanej zabawy i dobrej pogody. 

 

Matthew Bale: Ja również dziękuje. 


