Tajomná expedícia – Hľadaj stratené...
Hra sa začína. Cieľom prvej etapy je zabezpečiť si dostatočný počet hracích peňazí na
získanie potrebnej výstroje, bez ktorej miestne úrady, miestneho okresu, v konkrétne bližšie
zatiaľ neurčenom štáte, nikoho nepustia do tajomnej neprebádanej oblasti, nakoľko sa odtiaľ
už veľa výprav nevrátilo. Na to, aby si sa mohol(a) zapojiť, je potrebné vyplniť priložený
formulár a odoslať ho na adresu, ktorú nájdeš na formulári. Potom budeš čakať, kým sa ti
ozve tvoj „tútor“, ktorý ťa bude sprevádzať a komunikovať s tebou (mailom), aby sa ti
podarilo získať potrebné peniaze a zadovážiť si výstroj. Taktiež od neho obdržíš herný plán
a truhlicu, na základe ktorej získavaš bonus. Počas nasledujúcich mesiacov (ak máš odvahu
a nie si bojko) budeš musieť splniť niekoľko úloh (aby si získal predmety na hrací plán), čím
presvedčíš donátora tejto expedície (a aj seba), že si zaslúžiš zverenú dôveru a samozrejme
miesto na súpisku neporazených.
Povinná výbava
Tieto predmety musíš mať v truhlici:
- 90 kg slaniny
- 360 kg pšeničnej múky
- 90 kg sušeného mäsa
- 67 kg fazule
- 33 kg cukru
- 67 kg sušeného ovocia
- 22 kg ryže
- 34 kg kávy
- krabica sušeného mlieka
- kotlík
SPOLU:

40 $
70 $
35 $
30 $
30 $
30 $
25 $
15 $
10 $
20 $
305 $

Tieto predmety musia byť osadené na hernom pláne
- puška
- stan
- spacká
- píla
- sekera
- lodný lístok
- nôž
- lopata
- 300 $ hotovosť
Spolu

60 $
30 $
25 $
10 $
15 $
100 $
20 $
35 $
300 $
595 $

Peniaze sa získavajú za nasledovné:
- Jednotka v škole
- Dvojka v škole
- 10 dobrých skutkov za týždeň
- Účasť na krížovej ceste
- Bonusy

3$
1$
10 $
10 $
50 $

Tieto úlohy aj ich ceny sa môžu behom hry meniť alebo môžu byť pridané ďalšie úlohy.

Poukazy na dobré skutky
Na zbieranie dobrých skutkov je vydaný poukaz. Vyplnený a podpísaný má cenu 10 $. Dá sa
získať len jeden poukaz za týždeň. Nové poukazy sa vydávajú v piatok po sv. omši u Pauly
Roziakovej. Po jeho prevzatí sa doň zapisujú všetky dobré skutky, za splnené úlohy, ktoré
určia rodičia a urobia ich ochotne a bez šomrania. Dobré skutky, sa dajú robiť a zapisovať
i individuálne, ale rodič musí súhlasiť s ich zapísaním. V prípade zistenia falšovania lístka,
banka zhabe hráčovi všetky zarobené peniaze a polovicu nadobudnutého majetku.
Krížové cesty
Účasť na nich sa zapisuje v sakristii po krížovej ceste.
Známky
Uznávajú sa na základe predloženej žiackej knižky. Vyhodnocujú sa na každý piatok po sv.
omši u Pauly Roziakovej.
Bonusy
Získať bonus, ti umožní tútor, ktorý ťa bude kontaktovať na časovo obmedzenú akciu. Jej
splnenie oznámiš tútorovi a bude ti pridelený bonus.
Hrací plán a truhlica
O hre sa vedie hracia kniha a hrací plán, kde sa zaznamenajú všetky obraty peňazí, zakúpená
výstroj a iné potrebné veci. Hrací plán aj s truhlicou obdržíš od tútora. Hraciu knihu si vedie
tútor, ktorý dohliada na správnosť získania imania. Truhlica je rozdelená do deviatich častí,
ktoré umožňujú postup na hracom pláne. Na postup potrebuješ dopĺňať truhlicu i hrací plán.
Napr. ak chceš získať sekeru musíš mať v truhlici zakúpenú fazuľu a cukor, len potom môžeš
postúpiť k ďalšiemu plneniu.
Formulár
Formulár prihlásenia nájdeš na druhom liste aj s podrobnými pokynmi.

