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Zabawa polega na znalezieniu w Kłodzku jak największej liczby
bałwanków umieszczonych w witrynach sklepów, lokali usługowych
i instytucji.
Każdy bałwan oznaczony jest numerem porządkowym i symbolem
(rysunkowym, literowym, liczbowym).
Na karcie przy numerze odnalezionego bałwanka należy wpisać lub
narysować symbol oraz dopisać lokalizację – jak w podanym
przykładzie – bałwanek nr 28 znajdujący się w kiosku przy
ul. Wojska Polskiego ma symbol WOJAK.
Nazwa bałwanka – jednocześnie tytuł filmu – podpowiada miejsce,
w którym znajduje się bałwanek. Aby wziąć udział w losowaniu
nagród nie trzeba znaleźć wszystkich bałwanków, ale im więcej tym
lepiej.
Karty z rozwiązaniami można oddać do 30 stycznia 2012 roku
w kiosku (ul. Wojska Polskiego), w księgarni na ul. Wita Stwosza lub
nadesłać mailem na adres kok@kokkultura.pl).
Należy podać:
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