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¿Vols organisar
un torneig del
nostre joc?

M'agrada, és
dinàmic, sencill
i ràpit.

¡És
p
div rou
ert
it!
Un joc crítica de:

El joc
¿Quí vol un Ministeri? és el joc en el
que podràs conseguir tindre una
carrera política brillant, acumulant
ministeris i més ministeris.
Pero, ¿qué necessites per a obtindre eixes altes
responsabilitats? Ni vocació de servici, ni
demostrar responsabilitat, ni ser coherent, ni saber
idiomes… ¡Només necessites Màsters de la
Universitat Rey Campechano!
Conseguix la major cantitat de Màsters, els hages
fet realment o no, i tindràs una gloriosa carrera
política per davant. Si Cristi, Pabli i Carmeta ho
han conseguit, ¿no vas a poder tu?

Contingut
Cartes de joc.
Carteres ministerials (Interior; Justícia; Defensa;
Facenda; Foment; Educació, Cultura i Deport;
Treball, Industria, Comerç i Turisme), (Assunts
Exteriors; Economia, i Sanitat).
Sobres de distint color
Billets de caraDuros (1000₡, 500₡ i 100₡)
Manual d’instruccions.
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Condicions
Duració:
Torneig d'un dia màxim de duració (en funció dels
jugadors inscrits, pot ser mig dia o dia complet).

Qué oferim:
POBLE s'encarrega de posar els jocs per ad eixe
dia, i de coordinar, explicar i supervisar el
torneig. Totalment de bades per a l’entitat.
POBLE s'encarrega de dissenyar el cartell
i banner digital per a rets.

Inclou:
POBLE regalarà un joc a l’entitat que ho organise,
i farà promoció online (si l’entitat ho desija) per a
promocionar-ho.
POBLE donarà un 30% de les vendes de jocs
obtingudes eixe dia a l’entitat organisadora.
POBLE regalarà dos premis, al guanyador/a: joc +
camiseta + diploma, i al subcampeó/na: Diploma.
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Opinions reals del joc

Divertit

Cap jugador/a ha
traslladat que el
joc no li agradara;
i el 66,7% ha
indicat que el joc
li agradà molt.

El 88,9% pensa
que l’aspecte
del joc és molt
professional.

El 100% de les
jugadores i jugadors
del I Torneig pensen
que el joc és fàcil
de jugar i te una
alta jugabilitat.

Me paregué molt interessant i graciós
vore com apostava la gent per conseguir
màsters per a ser ministre de l'estat.

* Estadístiques i opinions obtingudes del questionari de calitat anònim
realisat als participants del I torneig celebrat en Catarroja.

M'agrada, és
dinàmic,
sencill i ràpit.

Molt
divertit

El 88,9% afirma
que se va divertir
participant en el
I torneig; i el 66,7%
afirma que se va
divertir molt.

Dinàmic i molt
entretingut.

El 100% dels
participants
recomanarien el
joc als seus amics
i coneguts.

¡És prou divertit!
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