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W niedalekiej przyszłości, w Fardanie … Po burzliwym czasie wojen kraj 

osiągnął długo oczekiwaną stabilizację polityczną. Wraz ze stopniowym 

uspokajaniem się sytuacji rusza budowa i odbudowa podstawowej 

infrastruktury – w tym sieci energetycznej. 

Prezydent Ben Sali Ghal otwiera granice i rozpisuje lukratywne przetargi. 

Do akcji ruszają międzynarodowe koncerny energetyczne  

– to największa szansa od dziesięcioleci… 

 

DYNAMO to „terenowa gra planszowa”. Składa się z: 

• 9 osobowych zespołów graczy;  

• 5 równolegle działających stref; 

• rozgrywek w systemie turowym; 

• faz planowania (tworzenie strategii); 

• faz działania (realizacja planu). 

 

wprowadzenie 



TRAKCJE ELEKTRYCZNE FARDANU 

Ten kraj leży u Waszych stóp… 

Podejmiecie to wyzwanie? 



STREFA ELEKTROWNI 

Gracze mają za zadanie zadbać o jak najwydajniejszy sposób działania elektrowni: 

• Kupują elektrownie w różnych cenach w strefie elektrowni; 

• Zapewniają różne surowce do ich zasilenia przez zakup w strefie zasobów; 

• Zakup elektrowni odbywa się w wyniku licytacji pomiędzy zespołami. 

 

 



? 

SUROWCE 

LUDZIE 

TRAKCJA   ELEKTROWNIE 

W trakcie jednej rundy zadaniem zespołu jest zaplanowanie, podjęcie decyzji  
i wydelegowanie emisariuszy do 4 różnych stref. Gracze jednocześnie licytują 
elektrownie, zaopatrują się w niezbędne surowce i zasoby, kupują trakcje, by finalnie 
zasilić miasta w energię. Koordynacja działań wymaga dobrej współpracy. 



STREFA ZASOBÓW 

W strefie zasobów ilość dostępnych surowców jest ograniczona oraz ich ceny 
podlegają dynamicznym zmianom, jak na realnym rynku. 

Zadaniem uczestników jest zatrudnianie brygad robotników i inżynierów – 
dbanie o odpowiednią wielkość załogi, by uruchomić elektrownię. 



STREFA NEGOCJACJI 

Gra przewiduje interakcje pomiędzy zespołami – możliwość zawierania 
porozumień o zasięgu lokalnym i globalnym (dot. wszystkich zespołów 
lub tylko członków porozumienia. Dopuszczona jest opcja projektowania 
własnych warunków porozumień. 

 



NIEPRZEWIDZIANE ZDARZENIA LOSOWE 

Zmieniające się warunki rozgrywki wymagają elastycznego 
dostosowania się do okoliczności. Co rundę uczestnicy otrzymują 
informację o wydarzeniu mającym wpływ na działanie ich branży. Działają 
na korzyść lub na szkodę rynku energetycznego 
 
 



„DYNAMO” to gra szkoleniowa przeznaczona dla kadry 
menedżerskiej i członków zespołów zadaniowych. Umożliwi 
uczestnikom praktyczne ćwiczenie umiejętności niezbędnych dla osób 
zarządzających zespołami i przedsiębiorstwem. 

SPODZIEWANE REZULTATY 

Osoby biorące udział w szkoleniu sprawdzą swoje kompetencje  
w zakresie: 

• organizacji pracy i podziału ról w zespole; 

• delegowania odpowiedzialności; 

• planowania i podejmowania decyzji, w warunkach presji 

czasu; 

• negocjowania; 

• doświadczenia wpływu współpracy i planowania na    

efektywność zespołu; 

• zrozumienie długofalowych konsekwencji; 

• podejmowanych decyzji strategicznych. 



• Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy (min. 8 godzin); 

• Prowadzący: 4 trenerów; 

• Uczestnicy : optymalnie od 24 do ok. 48 osób; 

• Miejsce: bardzo duża sala lub sale szkoleniowe zapewniające 

miejsce na 6 stref zespołów i 5 stref gry; 

• Materiały: rozbudowane i ciekawe materiały graficzne:  

plansze, strefy zespołów, strefy gry, żetony, rekwizyty,  

banknoty Fardanu etc.; 

• Cena: do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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