
Gra Miejska - HackGame  2014  
Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu 

 

REGULAMIN 

1. Organizatorem Gry Miejskiej HackGame jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu. 

2. Gra przeznaczona jest dla drużyn dwuosobowych z klasy drugiej informatycznej. Dodatkowo każda inna klasa może 

wytypować jedną drużynę dwuosobową. 

3. Zgodę na starty dodatkowych drużyn wyraża dyrekcja szkoły 

4. Drużyny zgłaszają się do pana Marcina Kubiaka osobiście lub mailowo na adres: marcin.m.kubiak@gmail.com 

do dnia 22.10.2014 do godz. 15.00  

5. Gra polega na odnalezieniu pięciu punktów na terenie miasta Poznania i wykonaniu zadań informatycznych. 

6. Podczas Gry uczestnicy poruszają się samodzielnie po mieści pieszo lub komunikacją miejską przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa i ruchu drogowego. 

7. Wszyscy uczestnicy i uczniowie obsługujący punkty kontrolne, powinni posiadać zgodę rodziców na 

uczestnictwo w Grze (do pobrania ze strony www.zsepoznan.pl) 

8. Przebieg gry: 

- do gry zgłaszają się 2 osobowe drużyny z telefonami wyposażonymi w moduły GPS i WiFi, 

- drużyna otrzymuje kartę startową z listą punktów kontrolnych (współrzędne GPS, nazwa skrócona sieci WiFi i 

wskazówkę do hasła logowania do sieci WiFi), 

- drużyna udaje się w okolice punktu opisanego współrzędnymi GPS  i odnajduje daną sieć WiFi, 

- drużyna rozwiązuje zadanie informatyczne, w wyniku otrzymując hasło do sieci, 

- drużyna loguje się do sieci i loguje się do AP za pomocą jego adresu IP, 

- drużyna spisuje wymagane informacje z AP do karty startowej,  

- jeżeli drużyna nie będzie w stanie rozwiązać zadania informatycznego wynikowo dającego hasło, drużyna może 

skorzystać z podpowiedzi pomocnika na punkcie i uzyskać hasło rezerwowe, które wpisuje do Karty Startowej, 

- drużyna udaje się do kolejnego punktu i powtarza operację, 

- po zaliczeniu wszystkich punktów drużyna wraca do szkoły, 

- kolejność zaliczania punktów nie jest istotna, 

- czas na wykonanie zadań – 4 godz. (po przekroczeniu dyskwalifikacja drużyny). 

9. Termin: 

Data: 24.10.2014 (piątek) 

Rozpoczęcie i rejestracja drużyn (rozdanie Kart Startowych oraz odprawa drużyn) 7:30-7:45 

Start pierwszej drużyny: 7:50 (drużyny startują po trzy w interwałach 5 min. – czas po zakończeniu jest 

wyrównywany), 

Start ostatniej drużyny: 8:25. 

Ostateczne zakończenie gry: 12:30 

Podanie wyników: 13:00 

10. Punktacja  

Punktacja za wykonanie zadań  na poszczególnych punktach kontrolnych: 

- zalogowanie się do AP (bez hasła pomocniczego) i spisanie Router-Name: 4 PKT, 

- zalogowanie się do AP (bez hasła pomocniczego) i spisanie pełnego SSID: 3 PKT, 

- znalezienie punktu za pomocą GPS, zalogowanie się do AP, wykorzystanie hasła rezerwowego i spisanie pełnego 

SSID: 2 PKT, 

- znalezienie punktu za pomocą GPS (potwierdzone przez obsługę gry) 1 PKT.  

Punkty musza być wpisane do Kart  Startowych 

11. Ustalenie kolejności drużyn: 

- każda drużyna ma wpisany czas wyjścia i dotarcia do szkoły na swojej Karcie Startowej 

- kolejność drużyn ustala się na podstawie punktów  wpisanych do Kart Startowych (malejąco względem sumy 

uzyskanych punktów) 

- w razie tego samego wyniku, liczy się czas powrotu do szkoły, 

- w razie nierozstrzygnięcia drużyny z taką sama liczbą punktów rozwiązują informatyczne zadanie dodatkowe – na 

czas. 

12. Nagrody:   I miejsce – książki + dyplom +  wywieszenie wizerunku drużyny z tytułem HackMastes 2014 w tablicy ogłoszeń,  

II miejsce – dyplom, III miejsce –dyplom 
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