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Spłata odsetek do banku

Ustalenie i ogłoszenie podatków
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Zakupy działek, ustalanie /  
zmienianie typów produkcji

Inwestycje
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Zaciągnięcie kredytów

Spłata zadłużenia

Usuwanie uszkodzeń  
związanych z powodzią

Sprawdź bieżącą wysokość wałów oraz stopień rozbudowania Systemu Rozpro-
wadzania Wody (SRW).

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

Spłać do Banku odsetki ze swoich kredytów.
Jeśli nie posiadasz gotówki na spłacenie odsetek, zgłoś prowadzącemu 

swoją niewypłacalność – da Ci to dodatkową szanse zdobycia gotówki.

Sprawdź, jakie podatki będą obowiązywać w bieżącej rundzie.

Sprawdź, jakie ceny działek będą obowiązywać w bieżącej rundzie.

Podaj Samorządowi Lokalnemu numer niezajętej działki, którą chcesz 
kupić i zapłać ustaloną przez niego na początku rundy cenę.

Weź  Żeton działki, którą zakupiłeś i połóż go na swoim wolnym polu gospodarstwa.
Znacznik gospodarstwa, który znajdował się na tym polu, połóż na działce, 
którą kupiłeś.
Uwaga: Jeśli kupiłeś działkę z lasem, weź kartę typu produkcji „Las” i połóż ją 
na polu swojej planszy oznaczającym zakupioną działkę.

Kupując typ produkcji, zapłać jego wartość Prowadzącemu i odbierz jego 
Kartę oraz Znacznik. Znacznik umieść na planszy głównej w Znaczniku gospo-
darstwa, natomiast Kartę na swojej planszy.

Typy produkcji możesz także odsprzedać Prowadzącemu za pół ceny – nale-
ży wówczas oddać zarówno Kartę i Znacznik typu produkcji.
Uwaga: 1.Typów produkcji nie można przenosić między działkami.

2.Lasów nie można sadzić ale możesz je kupić razem z działką. Są one 
umieszczane na planszy na początku gry.

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

Jeśli potrzebujesz pieniędzy, możesz zwrócić się do Banku o kredyt.

Jeśli masz wystarczającą ilość gotówki, możesz zdecydować się na spłatę 
kredytu, zaciągniętego w Banku.

Zapłać 5 złociszy, aby usunąć Znacznik uszkodzeń z dowolnej ze swoich działek.

Jesteś Rolnikiem zamieszkującym urokliwą Doli-
nę Rzeczną. Będziesz zarabiał na życie, rozwijając 
swoje gospodarstwo poprzez prowadzenie różnych 
rodzajów upraw i hodowli na swoich działkach.

Co roku zobaczysz rezultaty swoich działań oraz 
otrzymasz zyski ze swojej działalności. Będziesz miał 
możliwość zdecydować, czy coś zmienić w sposobie go-
spodarowania czy też zostawić wszystko po staremu.

W odróżnieniu od wielu innych gier tutaj twój cel 

rolnik
nie jest odgórnie narzucony. Wchodząc w rolę Rolni-
ka mieszkającego w Dolinie sam zdecyduj co chciał-
byś osiągnąć w tej grze. Czy chcesz być najbogatszy? 
Czy chciałbyś może żeby wszyscy mieszkańcy doli-
ny wiedli dostatnie życie? A może to przyroda (bio-
różnorodność), która was otacza będzie dla Ciebie 
najważniejsza? Wybór należy do Ciebie! Na koniec 
gry będziesz mógł porównać swój wynik (jak rów-
nież całej Doliny) z tym co mogliście osiągnąć.

instrukcja

Faza Rozpoczęcia

Faza Akcji



Odkrycie wartości liczbo-
wych 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

Faza Wyników

DODATKOWE UWAGI
 • Istnieje możliwość wymiany oraz sprzeda-
ży działek między Rolnikami na warunkach 
ustalonych w wyniku negocjacji.

 • Las można wyciąć. Oznacza to dodatkowy 
przychód za wycinkę. Na pustej działce moż-
na ustalić nowy typ produkcji.

 • W przypadku niewypłacalności (czyli bra-
ku gotówki na pokrycie strat lub spłacenie 
odsetek kredytu) możesz spróbować wziąć 
dodatkowy kredyt na pokrycie odsetek lub 
sprzedać swoje działki czy typy produkcji 
poza kolejnością, na wynegocjowanych wa-
runkach.

ZAKOŃCZENIE GRY
1. Oblicz swoje wyniki finansowe. Jeśli masz go-

tówkę, spłacić kredyty zaciągnięte w Banku. 
Twój wynik jest sumą gotówki oraz wartości 
wszystkich typów produkcji które posiadasz. 
Odejmij od nich wartość wszystkich niespła-
conych przez siebie 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.

Sprawdź warunki pogodowe w bieżącej rundzie.

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

Jeśli nastąpiła powódź, sprawdź, jakie straty spowodowała w Dolinie.
Jeśli w wyniku powodzi Twoje typy produkcji zostały uszkodzone, zaznacz je 

Znacznikiem uszkodzeń. Od tego momentu zyski z nich wynoszą 0.

Policz sumę bioróżnorodności swojej produkcji. Osoba prowadząca rozgryw-
kę zsumuje wartości od wszystkich rolników, aby sprawdzić bioróżnorodność 
w całej Dolinie.

Jeśli bioróżnorodność w Dolinie jest niska, niektóre działki zostaną wyłączone 
z produkcji z powodu ataku szkodników. Sprawdź, które działki będą przynosić 
straty.

Straty, wyliczane z Karty typu produkcji, będą obowiązywać przez jedną rundę.

Zsumuj zyski (lub straty) wszystkich swoich typów produkcji.
Przesuń znacznik zysków o ilość pól (zaczynając od 0) równą wartości zysków 

z poszczególnych typów produkcji. Zysk ujemny (strata) oznacza cofanie się po 
torze zysków.

Poproś osobę prowadzącą o wypłatę należnych Ci zysków.
Jeśli poniosłeś straty, koniecznie musisz je pokryć za pomocą gotówki.
Jeśli nie posiadasz gotówki na pokrycie swoich strat, zgłoś prowadzącemu 

swoją niewypłacalność - da Ci to dodatkową szanse zdobycia gotówki.

Zapłać podatki odpowiednie dla Twojego poziomu zysków. 
Litera umieszczona przy torze zysków wskazuje na to, w jakiej strefie po-

datkowej się znajdujesz. Wartość podatku, który musi być zapłacony, można 
odczytać z Szyldu Samorządu Lokalnego.


