Zasady gry

Karty
Talia 55 kart, która dzieli się na karty pytań i karty celów.

Cel gry
Tropem Dębowego Liścia - Nasze Kalety to gra dla 2 do 4 osób
powyżej 10 roku życia o odkrywaniu ciekawostek turystyczno-edukacyjnych na terenie gminy Kalety. Czas rozgrywki ok. 45-60 min.
Gracze poszukują różnokolorowych liści dębu, rozsianych w różnych
miejscach na terenie Kalet. By zdobyć poszczególne liście należy odpowiedzieć na pytanie związane z gminą Kalety.

Karty zadań
45 kart, gdzie każda karta podzielona jest na 3 pola:
I, II, III – na każdym polu jest inne pytanie lub
zadanie. Gracz, który poprawnie odpowie na pytanie lub zrealizuje zadanie otrzymuje tę kartę jako
trofeum.

Gracz, który pierwszy zbierze określoną liczbę liści wygrywa grę.

Karty celów

Elementy gry
Gra składa się z następujących elementów:

10 kart, na których oznaczone są alternatywne
warunki zwycięstwa dla graczy (patrz: Zakończenie
gry).

• Planszy,

Uwaga! Używanie kart celów jest opcjonalne.

• 55 kart,

Pionki i kostka

• 4 pionków,
• kostki,

Po 1 pionku dla każdego z graczy, wraz z kostką służą
do poruszania się po mapie.

• niniejszej instrukcji.

Przygotowanie do gry

Plansza
Plansza zawiera stylizowaną mapę Kalet i okolic.
Na środku planszy znajduje się miejsce startowe
(Cis Donnersmarcka), a wokół niego 12 ciekawych
miejsc – w których można zdobyć kolejne liście
(patrz: Przebieg gry).
Każde ciekawe miejsce należy do jednego z 6 kolorów:
• Leśnictwo Jędrysek,
• Wiatrak Zielona,
• PSP nr 1 w Kaletach,
• Nadleśnictwo Świerklaniec,
• Leśnictwo Zielona,
• Kościół Jędrysek,
• Pałac Myśliwski Donnersmarcka,
• Kościół Drutarnia,
• Nadleśnictwo Koszęcin,
• Kościół w Miotku,
• Leśnictwo Truszczyca,
• Aleja Dębowa.

Przed grą wyciągnij wszystkie elementy z pudełka. Połóż planszę na środku stołu, a pionki umieść na polu startowym. Podziel karty na dwie talie:
pytań i celów. Karty pytań potasuj i ułóż zakryte koło planszy.
Jeżeli gracie po raz pierwszy odłóż karty celów do pudełka. Jeżeli chcecie z nich skorzystać, wówczas potasuje je i rozdaj każdemu
z graczy 1 zakrytą kartę. Pozostałe odłóż, tak by nikt nie widział ich
treści. Na koniec wybierzcie losowo – np. rzucając kostką – gracz,
który zacznie grę.

Przebieg gry
Pomiędzy miejscami wytyczone są trasy, po których
poruszają się gracze.
Każdy bok planszy przeznaczony jest dla jednego z graczy i zawiera
ułożone obok siebie miejsca na zebrane karty – liście w kolejnych
kolorach.

Gra rozgrywa się w następujących po sobie kolejkach.
W swojej kolejce rzuć kostką i porusz się maksymalnie o tyle pól na planszy w jedną stronę,
ile oczek wypadło na kostce - po wybranej przez
siebie trasie. Zawsze musisz wykonać ruch!
Przykład: Michał (czerwony pionek) stoi na polu startowym. Rzuca kostką 3 i porusza się o tyle oczek wybraną trasą.

Losowanie zadania

Kiedy dotrzesz do ciekawego miejsca (pole oznaczone kolorowym liściem oraz odpowiednim rysunkiem), wówczas osoba po twojej lewej stronie
dobiera z wierzchu talii jedną kartę zadania.
Uwaga! Kartę należy dobrać tak, byś nie widział jej treści.

Karty celów
Jeżeli korzystacie z kart celów, wówczas aby wygrać musisz skompletować wymaganą liczbę kart zadań w odpowiednich kategoriach
– zgodnie z kartą celu.
Przykład: Radosława wylosowała na początku gry kartę celu i zgodnie
z jej treścią po zabraniu 7 liści w określonych kolorach wygrywa grę.

Na dobranej karcie są trzy zadania, oznaczone numerem 1
, 2
lub 3
. Teraz wybierz w ciemno jedno zadanie mówiąc jego numer
na głos.

Pytania
Jeżeli na wybranym polu jest pytanie, wówczas
gracz, który dobierał kartę odczytuje je wraz z odpowiedziami na głos wszystkim graczom, a ty będziesz odpowiadać wybierając jedną z odpowiedzi.
Jeżeli odpowiesz poprawnie wówczas weź tę kartę
i połóż zakrytą po swojej stronie planszy pod
liśćmi w odpowiednim kolorze (takim samym jak
kolor liścia miejsca, w którym właśnie jesteś).
Przykład: Adam trafił do ciekawego miejsca i osoba po jego lewej stronie dobrała kartę zadania. Adam
wskazał na numer II, gdzie znajduje się pytanie. Odpowiedział poprawnie, więc zabiera zdobytego liścia
i kładzie kartę na polu z niebieskimi liścmi czyli
w takim samym kolorze jak właśnie odwiedzane ciekawe
miejsce - Nadleśnictwo Świerklaniec.

Jeżeli odpowiesz niepoprawnie, wówczas karta zadania odkładana jest
do pudełka.

Zadania
Czasami zamiast pytania będzie zadanie, czyli rysunek ciekawego miejsca (lokacji) – wówczas połóż
taką kartę po swojej stronie na odpowiednim kolorze liści (takim jakie ma ciekawe miejsce, które
właśnie odwiedzasz). Zamiast odpowiadać na pytanie musisz dotrzeć do wskazanej lokacji. Kiedy
dotrzesz do niej, wówczas zdobywasz liścia- obróć
kartę tego zadania na drugą stronę.
Przykład: Martyna trafiła do ciekawego miejsca i osoba po
jej lewej stronie dobrała kartę zadania. Martyna wskazała na numer III, gdzie akurat jest zadanie dojścia do Kościoła w Miotku. Martyna kładzie tę kartę po swojej stronie planszy odkrytą na liściach w odpowiednim kolorze.

Zakończyliście grę? Teraz potasujcie dokładnie karty zadań i zacznijcie jeszcze raz, tym razem korzystając z kart celów.
Życzymy dobrej zabawy!
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Stowarzyszenie „Nasze Kalety” powstało, aby kreować pozytywny wizerunek swojego miasta. Pracujemy
dla nas samych i lokalnej społeczności tworząc wydarzenia edukacyjne,
ekologiczne, sportowe i kulturalne.
Udowadniamy, że małe miejscowości posiadają potencjał, który warto wykorzystać. Działając wspólnie można
więcej. Dodatkowe informacje, aktualności oraz kontakt z nami znajduje się
na www.nasze.kalety.eu. Każdy może zostać naszym członkiem, wystarczy
dobra wola i chęć do pracy.
Współfinansowane ze środków Miasta Kalety

Uwaga! Kiedy dotrzesz do ciekawego miejsca
wyznaczonego przez zadanie, nie losuje się zadania dla ciebie!
Po wykonaniu twojego ruchu i ewentualnej odpowiedzi na pytanie
lub zebraniu zadania, swoją turę rozpoczyna następny gracz po twojej
lewej stronie itd.

Skończyły się karty zadań
Jeżeli karty zadań się skończą potasuj dokładnie wszystkie odłożone
do pudełka i utwórz z nich nową talię.

Zakończenie gry

Nadleśnictwo
Świerklaniec

Nadleśnictwo
Koszęcin

Kiedy skompletujesz wymaganą liczbę kolorowych liści – czyli kart zadań
– wygrywasz grę.
W podstawowej wersji gry należy zebrać 6 liści po jednym z każdego koloru.
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