Start

Wizyta u Skarbnika

Kampania:
2 000 zł

Kampania:
2 000 zł

Pcim Dolny

Pcim Górny

rzut kostką:
1-2 oczka 0% poparcia
3-6 oczek 1% poparcia

rzut kostką:
1-2 oczka 0% poparcia
3-6 oczek 1% poparcia

Wioska

Wioska

Zasady gry:
1. Gracze zaczynają z 600 000 zł gotówki i 1% poparciem.
2. Przed rozpoczęciem właściwej rozgrywki gracze ustalają
kolejność wybierania miejscowości rodzinnych i poruszania się.
Zaczyna osoba, która wyrzuciła najwięcej oczek na kostce, a
po niej pozostałe w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek
zegara.

Polonia

Kampania:
25 000 zł

Polonia
Amerykańska

rzut kostką:
1 oczko 1% poparcia
2 oczka 2% poparcia
3-6 oczek 3% poparcia

3. Wybór miejscowości rodzinnej wiąże się z jednorazową
opłatą w wysokości 10 x wartość Kampanii Wyborczej w tej
miejscowości. W zamian za to gracz stając w mieście
rodzinnym i innych tego typu (wielkości) otrzymuje bez względu
na wynik rzutu kostką największe poparcie (musi jednak opłacić
Kampanię Wyborczą) a jego przeciwnicy muszą zapłacić
podwójną wartość Kampani, aby mogli ją przeprowadzić
normalnie. Jeśli nie zapłacą to stracą 3% poparcia. Jeśli kilku
graczy pochodzi z tego samego typu miejscowości to stając na
tego typu polach muszą płacić podwójną wartość.Kapanii
Wyborczej, ale zyskują tam zawsze maksymalne poparcie.

Polonia

Polonia
Niemiecka

rzut kostką:
1 oczko 0% poparcia
2 oczka 1% poparcia
3-6 oczek 3% poparcia

Kampania:
20 000 zł

4. Gracze poruszają się po polach zgodnie z ruchem
wskazówek zegara o tyle pól, ile wyrzucili na 1 kostce.
5. Gracze na polu, na którym się zatrzymali, mogą poprowadzić
Kapanię Wyborczą płacąc odpowiednią sumę lub nic nie płacić
i stracić 2% poparcia.
6. Osoba, której w trakcie gry spadnie poparcie do 0% lub mniej
odpada z gry.

Polonia

Kampania:
20 000 zł

Polonia
Rosyjska

rzut kostką:
1 oczko 0% poparcia
2oczka 1% poparcia
3-6 oczek 3% poparcia

7. Pieniądze można zyskać tylko ze zdarzeń losowych lub gdy
ruch kończy się na polu "Wizyta u skarbnika". W tym ostatnim
przypadku gracz otrzymuje w gotówce 10 000 zł x liczba oczek
wyrzuconych na kostce.
8. Jeśli kandydata nie stać lub nie chce opłacić odpowiedniego
działania w Prasie, Radiu lub Telewizji to traci 1% poparcia.
9. Wygrywa ta osoba, która po określonym czasie gry
(np: 60 min) posiada największe poparcie lub gdy odpadli
pozostali kandydaci.

Kampania:
50 000 zł

Obrazki użyto zgodnie z licencją Public Domain z pixabay.co

Radio:
Stolica

Warszawa

rzut kostką:
1 oczko 1% poparcia
2 oczka 2% poparcia
3-4 oczek 4% poparcia
5-6 oczek 8% poparcia

1-2 Audycja "Salon ekspertów"
1 oczko -4% poparcia
2 oczka -3% poparcia
3 oczka -2% poparcia
4 oczka -1% poparcia
5 oczek +1% poparcia
6 oczek +2% poparcia
3-4 Wywiad z Twoim rzecznikiem płacisz 10 000 zł i
dostajesz poparcie jak w audycji "Salon ekspertów"
ale powiększone o +3%.
5 Stronniczy dziennikarz na wywiadzie oponenta:
Płacisz 40 000 zł i wybierasz jednego z innych
kandydatów. Rzucasz kostką i twój przeciwnik traci
tyle poparcia ile wypadło oczek.
6 Poparcie uznanego artysty
Dostajesz 4% poparcia
Niezależnie od wyniku losowania możesz dokupić sobie
czas antenowy na emisje własnych reklam (1 reklama na
kolejkę). Dzięki temu rośnie Ci poparcie:
5 000 zł za 1% poparcia
11 000 zł za 2% poparcia
22 000 zł za 3% poparcia
45 000 zł za 4% poparcia

Miasto wojewódzkie

Kampania:
22 000 zł

Miasto wojewódzkie

Kampania:
20 000 zł

Poznań

Wrocław

rzut kostką:
1 oczko 0% poparcia
2 oczka 1% poparcia
3-4 oczka 3% poparcia
5-6 oczek 4% poparcia

rzut kostką:
1 oczko 0% poparcia
2 oczka 1% poparcia
3-5 oczek 3% poparcia
6 oczek 4% poparcia

Kozia Wólka
rzut kostką:

1
oczko 0% poparcia
2-6 oczek 1% poparcia
Wioska

rzut kostką:
1 oczko 0% poparcia
2-4 oczek 1% poparcia
5-6 oczek 2% poparcia
rzut kostką:
1 oczko 0% poparcia
2-4 oczek 1% poparcia
5-6 oczek 2% poparcia

Benbenkowo
Zduńska Wola

Kampania:
5 000 zł

Miasteczko

rzut kostką:
1 oczko 0% poparcia
2-3 oczka 1% poparcia
4-6 oczek 2% poparcia

? ?

Kampania:
6 000 zł

Niezależnie od wyniku losowania możesz dokupić sobie
czas antenowy na emisje własnych reklam. Dzięki temu
rośnie Ci poparcie:
5 000 zł za 1% poparcia
12 000 zł za 2% poparcia
25 000 zł za 3% poparcia
50 000 zł za 4% poparcia
80 000 zł za 5% poparcia

Miasteczko

1-2 Płatna reklamówka
Płacisz 10 000 zł i zyskujesz 1% poparcia
3-4 Wywiad w tok-szoł
Płacisz 5 000 zł i zyskujesz 2% poparcia
5 Debata:
Wybierasz jednego z pozostałych kandydatów.
Oboje rzucacie kostkami. Wygrany zabiera tyle
poparcia oponentowi ile wynosi różnica oczek na
kostkach.
6 Sterowana debata:
Płacisz 20 000 zł i wybierasz jednego z innych
kandydatów. Oboje rzucacie kostkami, ale ty 2 razy
i sumujesz wynik. Wygrany zabiera tyle poparcia
oponentowi ile wynosi różnica oczek na kostkach
między nimi.

Miasteczko

Telewizja:

Kampania:
5 000 zł

Telewizja

Klepice

?

Kampania:
3 000 zł

Niezależnie od wyniku losowania możesz dokupić sobie
miejsce na druk własnych reklam (1 reklama na kolejkę).
Dzięki temu rośnie Ci poparcie:
4 000 zł za 1% poparcia
10 000 zł za 2% poparcia
20 000 zł za 3% poparcia

Miasto wojewódzkie

Kampania:
20 000 zł

Miasto wojewódzkie

Kampania:
20 000 zł

Kraków

Lublin

rzut kostką:
1 oczko 0% poparcia
2 oczka 1% poparcia
3-5 oczek 3% poparcia
6 oczek 4% poparcia

rzut kostką:
1 oczko 0% poparcia
2 oczka 1% poparcia
3-5 oczek 3% poparcia
6 oczek 4% poparcia

rzut kostką:
1 oczko 0% poparcia
2 oczka 1% poparcia
3-4 oczka 2% poparcia
5-6 oczek 3% poparcia
rzut kostką:
1 oczko 0% poparcia
2 oczka 1% poparcia
3-4 oczka 2% poparcia
5-6 oczek 3% poparcia

Wołomin
Nowy Targ

rzut kostką:
1 oczko 0% poparcia
2 oczka 1% poparcia
3 oczka 2% poparcia
4-6 oczek 3% poparcia

Kampania:
10 000 zł
Kampania:
10 000 zł

Słupsk

1-2 Zwykły sondaż płacisz 2 000 zł i
1 oczko -2% poparcia
2 oczka -1% poparcia
3 oczka 0% dodatkowego poparcia
4 oczka +1% poparcia
5 oczek +2% poparcia
6 oczek +3% poparcia
3-4 Spreparowany sondaż płacisz 10 000 zł
i dostajesz poparcie jak w zwykłym sondażu, ale
powiększone o 2% poparcia
5 Artykuł na temat przeszłości innego kandydata:
Płacisz 30 000 zł i wybierasz jednego z innych
kandydatów. Rzucasz kostką i twój przeciwnik traci
tyle poparcia ile wypadło oczek.
6 Zmanipulowane porównanie kandydatów
Płacisz 50 000 zł i wybierasz jednego z innych
kandydatów. Rzucasz kostką i twój przeciwnik traci
tyle poparcia ile wypadło oczek, a Ty je zyskujesz.

Kampania:
12 000 zł

Miasto Powiatowe

Prasa:

Miasto Powiatowe
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Miasto Powiatowe

omain z pixabay.com i openclipart.org

