KAMA-2099 Játékszabály v1.0
A játék rövid ismertetője
Jössz kamázni? Játszunk együtt?
Játékunk két pillérre épül: egyrészt egy programsorozatra, amelynek során különböző
küldetések, akciók és vetélkedők során gyűjthetnek pontokat a csapatok, ugyanakkor a
pontgyűjtés a párhuzamosan zajló on-line feladatsorozaton egészül ki. A cél egy sajátos
városfoglalás, vagy inkább városgondozás: az aktivitás és pontgyűjtés eredményeképpen a
valamikori, régen volt Miskolc (2013-2014) Nagy Vihar előtti térképén tűnnek majd fel a
csapatok zászlaikkal és területükkel. A küldetések és feladatok java részének végrehajtásához
tehát időutazásra van szükség, amely végre most, 2099-ben már a birtokunkban van.

A játék célja
A játék célja Miskolc jövőjének megmentése. (A ’Történet’ menüpontban olvashattok az
elmúlt százhúsz év szomorú eseményeiről.)
Hogyan lehet csatlakozni a játékhoz?
A játékhoz egyénileg és csoportként is lehet csatlakozni. Bizonyos feladatokat és küldetéseket
ugyanakkor csak a csoportok tudnak végrehajtani, ezért célszerűbb és célravezetőbb inkább
így játszani. A csoportok minimális létszáma 4 fő, a maximális létszáma 14 fő.
A csatlakozás módja: regisztráció a KAMA honlapon.
Pontszerzés
A játék során egyrészt a KAMA honlapon található kvízek, feladatok és játékok
megoldásával; másrészt pedig a különböző küldetéseken és vetélkedőkön való részvétellel
lehet pontot szerezni.
A játék pénznemei
A Kama Köztársaság alapvető pénzneme természetesen a Kama. További érvényes valuták
még a KamaDió, a KamaBab. Ez utóbbiak csak korlátozottan használhatóak fizetésre, viszont
időnként átválthatóak Kamára. Az árfolyam mindig csak az átváltások időszakában derül ki.
Mire jó a Kama, a KamaBab, és KamaDió?
Hű, nagyon sok mindenre! Felhasználhatjátok a jövőben Miskolc lakhatóvá, élhetővé
tételéhez. Rangot szerezhettek magatoknak a Kama Köztársaság társadalmában. De az
időutazások során a múltban is hasznát veszitek majd.
Játékok – Hogyan mentheted meg a Kama Köztársaságot?
Időutazás – A Kama Köztársaság polgárai (vagyis a játékosok) időnként lehetőséget kapnak
arra hogy Miskolc múltjába visszautazva küldetéseket hajtsanak végre. Amikor erre lehetőség

nyílik, természetesen értesíteni fogunk benneteket! Lehet majd szemetet szedni és fát ültetni,
sőt időnként társas időutazásokra is szervezünk majd.
Kvízek - A csapatok havonta kapnak egy új kvízkérdés-sort. Ezek megoldásáért pont,
vagyis Kama jár. Ha egy csapatból többen is megoldják a kvízkérdés-sort, akkor
természetesen a csapat is több pontot kap.
Feladatok, Játékok – A Kama Köztársaság honlapján lesznek állandóan játszható játékok is.
Ezek megoldásáért KamaBab és KamaDió jár majd. Érdemes gyűjtögetni, mert a Kamához
hasonlóan ezeket is fel lehet majd használni a küldetéseken, illetve időnként át tudjátok majd
váltani Kamára is.

Pontozás - Csapat
Pontozási rendszer

Pont

Mennyiség

Maximális

csapatvezető regisztrációja

1000

1

1000

új csapattag regisztrációja (egy csapat max. 14 fő)

500

14

7000

szemétszedés - max. 4 alkalom

2000

4

8000

facsemete ültetés - max. 4 alkalom

2000

4

8000

kertészkedés - max. 2 alkalom

3000

2

6000

szeméttérkép - képbeküldés
Helyszínenként 500 pont - (legalább három kép - pontos
helymegjelölésel)
maximum 10 helyszín

500

10

5000

fotóvadászat képbeküldés csapattal - max. 10 db.

1000

10

10000

flashmob ötlet beküldése
(maximum 3 ötletet pontozunk)

500

3

1500

Részvétel flashmobon

2000

3

6000

Részvétel túrán (3 alkalom)

1500

3

4500

részvétel vetélkedőn (4 alkalom)

5000

4

20000

Vetélkedő - Csapat 1. helyezés

2500

4

10000

Részvétel vitanapon

2000

3

6000

Részvétel fesztiválon önkéntesként

2000

6

12000

havi kvíz kitöltése

2000

8

16000

Pontozás - Egyéni
Pontozási rendszer egyéni

kamadió

mennyiség

maximális

20 kérdéses tesztek jó válaszonként
10 pont

10

10

100

a teszt 100%-os kitöltése esetén
tesztenként

100

10

1000

20
(200 ha a megadott
limit alatt kitalálod)

naponta 2szer

40
(400)

100

20

2000

memóriajáték (egy nap során
maximum kétszer játszhatsz pontért)
kérdés-beküldés kvízjátékhoz
(Havonta maximum 100 kérdés)

