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JAKUB JANKOWSKI W „EKSPEDYCJI CARTON NETWORK”
Ju 17 padziernika o 18:25 widzowie CN bd mogli zobaczy pierwszy odcinek „Ekspedycji Cartoon
Network”. Jest to nowa, lokalna produkcja CN przypominajca wspczesne podchody.
PLAN EMISJI ODCINKW:
17.10 – „Odkrywca” (go specjalny: Kuba Jankowski)
24.10 – „owca skarbw” (go specjalny: Tomasz Karolak)
31.10 – „Perspektywa” (go specjalny: Dawid Ogrodnik)
07.11 – „Gorczka zagadek” (go specjalny: Olga Frycz)
14.11 – „Skarb w Srebrnym Jeziorze” (go specjalny: Sonia Bohosiewicz)
21.11 – „Waciwy obrt” (go specjalny: Maja Bohosiewicz)
W pierwszym odcinku pt „Odkrywca” wystpi znany YouTuber Kuba Jankowski. Popularno zyska dziki
programowi „Matura to bzdura”, w ktrym testowa wiedz Polakw. Czy poradzi sobie z zagadkami
przygotowanymi przez ekip CN? Jak sam przyznaje jego ulubion postaci w dziecistwie by genialny
chopiec z kreskwki „Laboratorium Dextera”, moe z niego bdzie bra przykad przy rozwizywaniu
zagadek?
Kuba Jankowski zwierzy si ekipie Cartoon Network
- Z „Laboratorium Dextera” czerpaem mnstwo inspiracji. Zawsze chciaem by takim maym geniuszem,
ktry rzdzi wiatem. Po krtkim namyle doda - Niestety, nie udao mi si…
ZADANIA ODCINKA „ODKRYWCA”
Kuba Jankowski towarzyszy na szlaku druynie Bobrw znad Odry, czyli grupie trzech chopakw z
Wrocawia, ktrzy znaj si z klubu nurkowego.
Na szlaku przygody druyna przy pomocy GPSa odnajdzie zagadki o rnym stopniu trudnoci – od
matematycznych, przez wyczynowe, a do tych wymagajcych potnej wiedzy.
Oprcz zagadek uczestnikw ekspedycji spotkay inne wyzwania i przygody: Najgorsze na szlaku byy
wszdobylskie mrwki, ktre na nas wchodziy. Na szczcie to nam nie przeszkodzio i Ekspedycja Cartoon
Network zakoczya si sukcesem. – opowiada po zakoczeniu nagra Kuba Jankowski.
Kuba dzielnie wspiera Bobry znad Odry nie tylko swoj wiedz, ale te wspaniale ich motywowa. Razem
tworzyli niezwykle zgran druyn i doskonale si bawili.

O PROGRAMIE
Program „Ekspedycja Cartoon Network” to nowy format edukacyjno-przygodowy CN. Poprowadzi go
aktor i piosenkarz - Marcin Mroziski.
Premiera na antenie Cartoon Network odbdzie si 17 padziernika o 18:25. Emisja w pitki o
18:25.
Zasady programu: Rwce rzeki, ciemne i tajemnicze jaskinie, wysokie gry i lasy nie do przebycia – to
idealne miejsca na przygod! „Ekspedycja Cartoon Network” to nowoczesna wersja podchodw, w ktrej
trjka dzieci wraz z dorosym gociem specjalnym, tworz druyn, by sprosta trzem rnym wyzwaniom
postawionym przez prowadzcego.
Na pocztku przygody i na kocu kadego z trzech zada, uczestnicy otrzymuj wsprzdne geograﬁczne, ktre
poprowadz ich ku nowej zagadce. Kady test sprawdza wiedz ogln, techniczn lub umiejtnoci sportowe
uczestnikw. Jeli dzieciom uda si rozwika zagadk, dostan zoty medal, ktry wymieni na nagrod pienin, na
kocu programu.
W cigu caej przygody mog zdoby trzy medale. Prawidowe rozwizanie zada przyblia druyn do ﬁnaowej
amigwki dajcej szans na znaczne powikszenie kwoty, ktr uczestnicy bd mogli wyda na spenienie
marzenia swojej klasy lub druyny sportowej.
Wicej informacji:
Biuro prasowe Cartoon Network
Marcelina Cholewiska
Tel: 22 880 04 09
E-mail: marcelina.cholewinska@ﬁrstpr.pl
Luiza Jurgiel - ya
Tel: 22 880 04 17
E-mail: luiza.jurgiel-zyla@ﬁrstpr.pl

