PETákolás és PETbanking szabályai a VIII. PET Kupán
A régi Kalózok már jól tudják, hogy a PET Kupa valutája kezdettől fogva a legjobb kezekben
van. A PET Bank gondosan ügyel rá, hogy a pénz megőrizze értékét. A PET Kupa devizája az
ősidőkben még a Kupak volt, ezt a devizanemet váltották a PET Bankárok a jobban
kezelhető/váltható PETákra. A PETák erős valuta, nagyon jól áll a devizapiacon, köszönhetően
a szigorú pénzügyi szakemberek folyamatos munkájának. A PET Bank vezetőségének hárompardon, négy tagja most egy alapos tényfeltáró cikkben lebbenti fel a fátylat a pénzmozgások
szabályairól.
A PETÁKOLÁS SZABÁLYAI
Írta: Vanda, Vilja, Anita és Juli - avagy a PET Bankárok
Kedves Kalózok!
Itt mindent megtudhattok arról, hogyan kell megnyerni a versenyt. Vagyis nem mindent, de ez
egy elég jó útmutató hozzá. A Kupát ugyanis az a csapat kapja, aki a verseny végén a legtöbb
PETákot tudja felmutatni. A PETák a PET Kupa valutája, több éve érvényben van. A PETák
sokáig bankjegyek formájában került forgalomba, azonban ettől az évtől kezdve a csapatoknak
PETák-számlát nyitunk, amit a PET Bankárok (azaz mi, jelen cikk írói) bocsátunk ki.
A számlán minden nap jóváírjuk az aznap szerzett PETákokat.
Hogy lehet PETákhoz jutni?
Először is, indulás előtt kaptok egy kisebb summát.
Ez az induló tőkétek. Ezt a vagyont lehet növelni a verseny során. (Nem muszáj, de NAGYON
erősen ajánlott) A PETák vagyon mindig egy hajóegység tulajdona, egy adott PET hajóhoz
tartozik.
Ha valami PET Kalózhoz méltó dolgot visztek végbe, PETákot kaptok majd.
(Itt nem az ivászatra gondolunk.) A cselekedet lehet szemétszedés, versenyben (gyorsasági és
ügyességi) elért helyezés, fair play-díj (részletesen ld. később).
A lehetőségek majdnem végtelenek.
A PETák-számlát mindenképp őrizzétek meg a díjkiosztóig!

A verseny végén ugyanis ez alapján fogunk rangsorolni titeket. Az nyer, aki a legtöbb PETákot
birtokolja.
PETák szerzése a PET Kupa során
1. Szemétszedés: a fő versenyszám, a legjobb lehetőség a meggazdagodáshoz.
Folyamatosan zajlik, nincs korlátozva a hajózás időtartamára, szorgalmas csapatok kikötés
után, pihenőidőben is szedhetnek – értelemszerűen nem a szelektív kukákat kell kirabolni
hozzá.
Ha hajózás közben gyűjtötök, a telitömött és csomóval bekötött szájú zsákokat a saját
hajótokon kell szállítani a kikötés végéig. Gondoskodjatok róla, hogy legyen hely nekik! Ha
nincs már hely a fedélzeten, a zsákokat leadhatjátok a Szemétevő Szeméthajó – M.V. PETényi
– fedélzetére (hely felszabadítása érdekében leadhattok matrózokat is). A zsákmányotokat itt
pontosan számon tartják, de a nap végén gyertek, és segítsetek lepakolni a PETényi
legénységének és leányságának!
Kikötés után keressétek meg a PET Bankárok egyikét, és adjátok át neki a napi fogást!
Ő regisztrálja, hogy mennyi hulladékot gyűjtöttetek aznap. Ha van szemetetek a PETényin is,
azt külön jelezzétek neki!
Tipp:
további PETákokat gyűjthettek az összegyűjtött hulladék válogatásával, az önkéntesek
megsegítésével, a palackok taposásával.
2. Versenyszámok és Kalózütközet: A PET Kupa során folyamatosan számítsatok ügyességi,
gyorsasági versenyekre, különböző vetélkedőkre a szemétszedés mellett! (Az sem árt, ha
számítotok még esőre is…) További infókat a PET Mestertől és a PET Kalauztól tudhattok meg.
(Meg az időjárás-előrejelző honlapokról.)
3. PETák szerzése a versenyszámok mellett:
Fair play-díj:
Erre a díjra saját magatokat nem nevezhetitek, de más csapatokat felterjeszthettek rá. Ti akkor
kapjátok, ha sportszerűen viselkedtetek. Pl. visszahoztátok a másik csapat elúszott evezőjét /
önként segítettetek elkészíteni a hajójukat (a másik hajó idő előtti elbontása nem ide értendő). A
nap végi taposás is számít! A díj összege változó, a PET Mester és a Bankárok együtt döntenek
róla.
Trash Out:

Okostelefonos applikáció, amit még Wi-Fi közelben érdemes letölteni, ha nem akarjátok
elfogyasztani a neteteket még a verseny elején. Ez egy online szeméttérkép, ahol látjátok, hol
érdemes megállni palackokat keresni.
Tipp:
ne itt nézzetek utána a hely szépségeinek! Ha új szeméttelepet fedeztek fel, és rögzítitek azt az
appban, azt jelentsétek a PET Profnak. Ez külön lesz jutalmazva.
Közösségi média:
Posztoljatok minden nap a PET Kupa Facebook oldalára nyilvános poszttal, vagy az
Instagramon taggeljétek be a PET Kupát! PETákoláskor összesítjük, a friss posztokra
beérkezett lájkokat.
A legtöbb lájkot gyűjtő csapat díjazásban részesül. Ha hitelesítési kérdés merül fel, a posztokat
a PETényi kapitányának mutassátok meg!
FIGYELEM! – rövid szabályok a PETákkal kapcsolatban (azaz mindjárt vége)
-

PETákok osztása minden reggel az

előző napi teljesítmény alapján, hajóindulás előtt történik – ne menjetek el nélküle!
Ha a PET hajó legénysége cserélődik, gondoskodni kell az összegyűjtött PETákok
átadásáról.
-

Az egyes csapatoknak kiosztott PETák vagyon központilag is nyilvántartva van

-

PETák nem átruházható, nem adományozható.

Bármilyen kérdésre – PETákokkal kapcsolatban – szívesen válaszolunk, általában a PETényi
fedélzetén találtok meg minket.
Jó hajózást, jó versenyzést kívánunk!

