FINANČNÁ ODYSEA

Pravidlá hry
Tieto pravidlá hry obsahujú základný popis hry a sú dostupné na stiahnutie a vytlačenie na stránke
www.financny-lekar.sk . Detailné informácie o hre sú uvedené v Podrobných pravidlách hry.
Cieľ hry:
Dosiahnuť finančnú slobodu = oslobodiť sa od všetkých dlhov, mať kúpený dom alebo byt na bývanie, vytvoriť
si pasívny príjem vo výške 1 500 FL (FL sú Finančné Limity = peniaze v hre) a nadobudnúť finančný majetok
36 000 FL (súčet hotovosti + investícii).
Východisková situácia:
Balíčky kariet MOŽNOSŤ, PRÍLEŽITOSŤ, EXTRA PRÍJEM a EXTRA VÝDAJ, sa každý osobitne zamiešajú
a umiestnia na označené miesto hracej dosky, všetky rubom na vrch.
Figúrky hráčov začínajú na políčku ŠTART. Každý hráč dostane jednu SÚPISKU HRÁČA na ktorú si zaznamenáva
svoju aktuálnu finančnú situáciu.
Hráči si medzi sebou zvolia bankára, ktorý sa tiež môže zúčastniť hry ako jeden z hráčov. Bankár prijíma peniaze
od hráčov a ukladá ich do banky a tiež vydáva peniaze z banky pre hráčov. Má za úlohu kontrolovať správnosť
údajov na súpiskách hráčov a má k dispozícii Splátkový kalendár bankára.
Hra:
Hráči sa v ťahoch pravidelne striedajú a postupujú po hracej doske v smere hodinových ručičiek o toľko políčok,
koľko im padlo na kocke. Ak padne na kocke číslo 6, hráč hádže kockou ešte raz a hody sa sčítajú.
Ak padne na kocke číslo 6, hráč má tri možnosti čo urobí: založí „Kockovú“ firmu a posunie sa po hracej doske,
alebo kúpi nehnuteľnosť na bývanie a posunie sa po hracej doske, alebo využije hod len na posun po hracej doske
(viď Podrobné pravidlá hry).
Každý hráč začína s rovnakými štartovnými podmienkami, nemá žiadne peniaze ani majetok, má len tri počiatočné
úvery a chodí mu výplata.
Každému hráčovi od začiatku hry chodí pri prechode políčka VÝPLATA mesačný plat 1 500 FL, a má rovnako
nastavené výdavky na počiatočné úvery (500 FL) a spotrebu (500 FL), ktoré sa mu odrátajú z výplaty.
Všetky príjmy hráča, ktoré nie sú jeho výplatou sa v hre považujú za pasívny príjem.
Všetky svoje príjmy, výdavky a majetkovú situáciu si hráč zaznamenáva v súpiske hráča. Na správnosť údajov
v súpiske hráča dohliada bankár. Činnosť bankára môžu kontrolovať ostatní hráči.
Jeden herný rok je obdobie keď hráč prejde od políčka ŠTART po ďalší prechod políčka ŠTART. V jednom
hernom roku je 12 výplatných políčok (Január až December).
Všetci hráči začínajú s tromi rovnakými počiatočnými úvermi. Celková mesačná splátka týchto troch úverov
je 500 FL (210 + 160 + 130). Počiatočné úvery má hráč vyznačené na súpiske hráča a sú podrobne rozvedené
v Splátkovom kalendári bankára, do ktorého môže každý hráč kedykoľvek v priebehu hry nahliadnuť (viď Podrobné
pravidlá hry).
Výdavky na mesačnú spotrebu sú v priebehu každého jedného herného roka konštantné a predstavujú 500 FL
v prvom hernom roku. V každom ďalšom roku sa rovnomerne zvyšujú o 150 FL a sú vyznačené aj na Súpiske
hráča.
Hráčov mesačný zostatok (= všetky mesačné príjmy mínus všetky mesačné výdavky) na začiatku hry po odrátaní
všetkých výdavkov je 500 FL.
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Mesačný zostatok hráča sa v priebehu hry mení v závislosti od toho ako hospodári so svojim osobným finančným
rozpočtom. Aktuálny mesačný zostatok si hráč vždy zaznačuje do svojej súpisky.
Každé políčko na hracej doske má určitý význam a hráč sa riadi tým, čo z daného políčka vyplýva.
Keď sa hráčova figúrka zastaví, alebo prejde cez políčko VÝPLATA, hráč dostane od banky príslušný mesačný
zostatok ( = všetky mesačné príjmy mínus všetky mesačné výdavky) podľa jeho aktuálnej situácie.
Keď sa hráčova figúrka zastaví na políčku EXTRA PRÍJEM alebo EXTRA VÝDAJ, hráč si ťahá vrchnú kartu
z príslušného balíčka kariet a musí sa riadiť pokynom na karte. Použitú kartu dáva na spodok daného balíčka.
Keď sa hráčova figúrka zastaví na políčku MOŽNOSŤ alebo PRÍLEŽITOSŤ, hráč si ťahá vrchnú kartu
z príslušného balíčka kariet a môže, ale nemusí sa riadiť pokynom na karte. Použitú kartu dáva na spodok daného
balíčka.
Keď sa hráčova figúrka v priebehu hry prvýkrát zastaví na políčku SVADBA A KRSTINY, hráč má svadbu
a dostane od každého spoluhráča vrátane banky nenávratne finančnú hotovosť 1 000 FL (svadobný dar). Ak sa
hráčova figúrka v priebehu hry zastaví na tomto políčku druhýkrát (prípadne tretí, štvrtýkrát, atď..), hráčovi sa
narodilo dieťatko a má krstiny = dostane od každého spoluhráča vrátane banky nenávratne finančnú hotovosť
1 000 FL (dar ku krstinám), zároveň sa mu však zvýšia mesačné výdavky o 150 FL (za každé dieťa).
Keď sa hráčova figúrka v priebehu hry aj opakovane zastaví na políčku ZAPLAŤ VÝPLATU, hráč je povinný
zaplatiť každému spoluhráčovi nenávratne finančnú hotovosť 1 500 FL.
Keď sa hráčova figúrka v priebehu hry aj opakovane zastaví na políčku VÝHRA V LOTÉRII, hráč dostane
od banky nenávratne finančnú hotovosť 10 000 FL.
V priebehu hry si môže každý hráč poistiť zdravotné riziká a majetok, investovať, prípadne si zobrať od banky
úver. Parametre poistení, investícií a úverov sa nachádzajú na druhej strane SÚPISKY HRÁČA v MAPE
PRODUKTOV.
Hráč môže uzavrieť poistenie zdravotných rizík na políčku ŠTART už hneď na začiatku hry. Platba za poistenie
sa mu odráta z prvej výplaty. Neskôr sa môže poistiť len za určitých okolností (viď Podrobné pravidlá hry).
Majetok (len byt alebo dom) si hráč môže poistiť až vtedy, keď nejaký vlastní. Investovať je možné, ak má hráč
dostatočný kapitál (viď Podrobné pravidlá hry).
V prípade potreby si každý hráč môže od banky požičať peniaze vo forme úverov. Splátky všetkých úverov
sú podrobnejšie rozpísané v Splátkovom kalendári bankára (viď Podrobné pravidlá hry).
Hráč hru končí predčasne v týchto dvoch prípadoch: nemá možnosť ako zaplatiť EXTRA VÝDAJ (nemá
dostatočnú hotovosť, nemôže si zobrať úver a nemá ani čo predať aby príslušnú hotovosť získal), prípadne jeho
mesačný zostatok je v záporných číslach (výdavky prevyšujú príjmy) a nemá žiadne zdroje (hotovosť alebo
predaj majetku) z ktorých by ho vedel splácať.
Koniec hry:
Víťazom sa stáva ten, kto ako prvý dosiahne finančnú slobodu. K jej dosiahnutiu potrebuje hráč splniť VŠETKY
nasledovné podmienky:
1/ hráč musí mať všetky úvery vyplatené,
2/ vlastní nehnuteľnosť na bývanie (byt alebo dom) v ľubovoľnej cene,
3/ hráčovi chodí pasívny príjem, ktorého výška je minimálne 1 500 FL mesačne,
4/ vytvorí si finančný majetok (súčet investícii a hotovosti), vo výške minimálne 36 000 FL.
Finančná sloboda je stav, keď si hráč kúpil čas na to, aby vedel naplno žiť a vychutnať si svoj život.
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