
Ustalenie numeru rundy

Deterioracja infrastruktury

Karta wydarzeń dodatkowych

Spłata odsetek do banku

Ustalenie i ogłoszenie podatków

Ustalenie i ogłoszenie cen działek

Zakupy działek, ustalanie / 
zmienianie typów produkcji

Inwestycje  
w infrastrukturę i SRW

Zaciągnięcie kredytów

Spłata zadłużenia

Usuwanie uszkodzeń  
związanych z powodzią

Sprawdź bieżący wysokość wałów oraz stopień rozbudowania Systemu Rozprowa-
dzania Wody (SRW).

Zastanów się nad wpływem dodatkowego wydarzenia na Twoje wyniki oraz strategię.

Odbierz odsetki z udzielonych kredytów. Każde spłacone odsetki zaznacz przesunię-
ciem Znacznika kredytu o jedno pole w lewo.
W przypadku niewypłacalności któregoś z graczy, możesz spróbować udzielić mu kre-
dytu na pokrycie strat lub spłatę odsetek.

Sprawdź jakie podatki będą obowiązywać w bieżącej rundzie.

Sprawdź jakie ceny działek będą obowiązywać w bieżącej rundzie.

Zwróć uwagę na inwestycje Rolników. Jak mogą one wpłynąć na Twoje wyniki 
oraz działania?

Zwróć uwagę na inwestycje Samorządu Lokalnego. Jak mogą one wpłynąć  
na Twoje wyniki oraz działania?

Gracze mogą zdecydować się na wzięcie kredytu. Możesz ich także do tego za-
chęcać.

Aby udzielić kredytu, należy najpierw ustalić jego warunki - wartość (jeden 
żeton kredytu jest wart 10 złociszy), odsetki (0-2) oraz termin spłaty (do 8 rund). 
Umieść Znacznik kredytu z odpowiednią wartością odsetek na swojej planszy. 
Kolumny określają termin spłaty, a wiersze kredytobiorców.
Uwaga: Kredyty udzielasz z dostępnej gotówki. Fundusze, które zostały Ci prze-
kazane na początku rozgrywki, pod koniec gry będą odliczone od ilości posiadanej 
przez Ciebie gotówki.

Gracze mogą spłacić zadłużenie - odbierz od nich wartość kredytu (10 złociszy) 
wraz z Kartą kredytu oraz zdejmij Znacznik kredytu ze swojej planszy.

Pracujesz w Banku w urokliwej Dolinie Rzecznej, 
której mieszkańcy zarabiają na życie, rozwijając 
swoje gospodarstwa.

Bank udziela wszystkim mieszkańcom Doliny 
kredytów. Pomagają one mieszkańcom w rozwoju. 
Zarobki Banku opierają się na odsetkach spłacanych 
przez graczy.

W odróżnieniu od wielu innych gier tutaj Twój 
cel nie jest odgórnie narzucony. Wchodząc w rolę 

Bank
bankowca mieszkającego w dolinie sam zdecyduj 
co chciałbyś osiągnąć w tej grze. Czy chcesz zarobić 
jak najwięcej dzięki odsetkom? Czy chciałbyś może 
żeby wszyscy mieszkańcy Doliny wiedli dostatnie 
życie? A może to przyroda (bioróżnorodność), która 
was otacza w dolinie będzie dla ciebie najważniej-
sza? Wybór należy do Ciebie! Na koniec gry będziesz 
mógł porównać swój wynik (jak również całej Doli-
ny) z tym co mogliście osiągnąć.

instrukcjA

Faza Rozpoczęcia

Faza Akcji



Odkrycie wartości  
liczbowych scenariusza

Decyzja o użyciu SRW

Obliczenie wilgotności  
na poziomach wzniesień

Ustalenie strat powodziowych

Aktualizacja bioróżnorodno-
ści - sprawdzenie występo-

wania typów produkcji

Losowanie strat  
bioróżnorodności

Obliczenie zysków / strat

Wypłata zysków /  
pokrywanie strat

Płacenie podatków

Sprawdź warunki pogodowe w bieżącej rundzie.

Sprawdź, jak wilgotność gleby na poszczególnych poziomach wysokości wpły-
nie na wyniki produkcji.

Zwróć uwagę, jakie straty w Dolinie przyniosła powódź.

Zwróć uwagę na bioróżnorodność w całej Dolinie. Zastanów się, w jaki sposób 
jej wartość wpływa na wyniki Rolników i Samorządu Lokalnego.

Jeśli bioróżnorodność w Dolinie jest niska, niektóre działki zostaną wyłączone 
z działalności. Zwróć uwagę, które działki będą przynosić straty.

W przypadku niewypłacalności któregoś z graczy, możesz spróbować udzielić 
mu kredytu na pokrycie strat lub spłatę odsetek.

Zwróć uwagę na bieżące zyski Rolników.

Zwróć uwagę na podatki, które zostały zapłacone Samorządowi Lokalnemu.

Faza Wyników

DODATKOWE UWAGI
 • Istnieje możliwość renegocjacji warunków 
kredytu, na przykład zmniejszenia oprocen-
towania lub wydłużenia terminu spłaty.

ZAKOŃCZENIE GRY
1. Jeśli gracze mają niespłacone kredyty i po-

siadają gotówkę to powinni je spłacić. Twój 
wynik finansowy to wartość spłaconych 
odsetek po odjęciu wartości wszystkich nie-
spłaconych kredytów.

2. Ustaw swój Znacznik zysków na polu odpo-
wiadającym Twojemu wynikowi na Planszy 
wyników. Zakresy wartości odpowiadają-
ce poszczególnym polom wyników zostaną 
przedstawione przez Prowadzącego.


