PRAVIDLA PRO HRÁČE VELKÉ VÁNOČNÍ HRY
KONTAKT
cosanostra@ponto.cz
001001011m@gmail.com
prezident21@ponto.cz
●
●

Ochránit svého šéfa šéfů a získat co nejvíce
Protři si zrak

Cíl: bodů pro svoji rodinu.
Pravidla:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pokud je hráč dopaden, odevzdá svou hrací kartu útočníkovi (ostatní karty si ponechá do konce hry).
Je zakázáno vytvářet a falzifikovat hrací karty.
Postavy si nesmí vyměňovat kartičky mezi sebou (mimo speciální funkce).
Když je hráč dopaden, nemůže plnit úkoly a sbírat body, ale své rodině může být stále nápomocný
Dbej na školní řád!!!
Je zakázáno hrát během vyučování (obědová pauza a přestávky je povoleno)
Je zákaz útočení na internátu v době od 22:00 do 7:00
Nástěnka vedle tiditovny je nedotknutelná – zde jsou zveřejněny skutečnosti hry
Svrchované právo na změny a úpravy si vyhrazuje tým Cosa Nostra.

Dopadení
● Při napadení musí mít útočník herní kartičku u sebe.
● Při napadení říká útočník „Rodinu a postavu“ dopadeného.
● Dopadení může proběhnout:
o Příruční pistolka - kartáček na zuby - pokud má napadený u sebe kartáček, tak útok odrazil
o Polibek smrti – červenou rtěnkou označit tvář napadeného - nelze se bránit
o Satisfakce - plácnutí bílou rukavicí - lze se bránit kravatou, či motýlkem, které má obránce v danou chvíli na sobě
● Pokud útočník řekne špatně rodinu, či postavu, pak musí sám ukázat svoji kartičku a údaje na ní.
● Napadení nesmí probíhat v průběhu vyučovacích hodin.
● Napadený nesmí opětovat útok do 30min.
● Každá postava může útočit pouze 1x za den (mimo speciálních funkce).
● Útočíš pouze v tvé aktuální realitě.
● Duše bez těla nemůže žít.
● Speciální kartičky můžeš užít pouze jedenkrát, ne vícekrát. Pokud není uvedeno jinak.
Konec hry:
● 22. prosince 2021 v 8:00.
● Vítězem je ten tým, kterému zůstal šéf šéfů.
● V případě více šéf šéfů, je vítězem ten tým, který má největší součet bodů na herních kartách.
● Vítězný tým získává putovní pohár Velké vánoční hry + sladkou odměnu.
● Vyhlášení proběhne 22. prosince 2021 po vánoční akademii.
Další informace:
● Prosíme o poctivost ve hře.
● Ti, kteří jsou již dopadeni, mohou dále pomáhat, ale sami již nemohou napadnout.
● Prosíme o zapisování poznámek, které nám na závěr hry můžete přednést.
AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJ NA NÁSTĚNCE PŘED - SVČ

Jediné pravdivé informace platí od cosanostra@ponto.cz a 001001011m@gmail.com a
prezident21@ponto.cz
Za poctivost ve hře děkuje tým Cosa Nostra a 001001011m

