
SŁOWO WSTĘPU
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że spotkaliśmy się podczas „Igrzysk domowych”.  Obiecujemy Wam prawdziwą 
rywalizację sportową, dużo śmiechu i pozytywnych wibracji.  Wierzymy, że nasza planszówka pozwoli 
Wam ciekawie spędzić czas w gronie rodziny czy przyjaciół. Stworzyliśmy ją w wersji domowej oraz online, 
abyście mogli rywalizować ze znajomymi z różnych zakątków świata.
Życzymy wam wspaniałych sportowych przeżyć i pozytywnych emocji.
Ps. Przed rozgrywką nie zapomnijcie o lekkiej rozgrzewce, która przygotuje Wasze ciała do wysiłku sportowego. 
Have fun!
Ekipa Fundacji Kasi Dulnik

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?
-2 lub więcej graczy
Rozgrywka nie może się rozpocząć bez zawodników!
-Planszę Igrzysk Domowych
Można ją wydrukować, narysować samemu albo wyświetlić na ekranie.
-Karty wyzwań i zadań
Można je wydrukować i wyciąć albo otworzyć w komputerze i korzystać z programu losującego do wylosowania.
-Pionki
Każdy z graczy musi przygotować swój mały talizman szczęścia, którym będzie się poruszał po planszy,
może to być moneta, klocek lego czy nawet spinacz.
-Po 5 znaczników dla każdego gracza
Mogą to być np. zapałki, karty albo możecie zapisywać na kartce kto ma ile znaczników 
-stoper
Macie na pewno taką opcję w telefonie.
-kostkę do gry
Zamiast niej można losować wyniki dzięki programowi.
-do niektórych wyzwań może wam się przydać:
kilka niewielkich przedmiotów, których nie strach upuścić, 2-4 ciężarki (np. 1,5 litrowe butelki wody), 
kartki papieru, miski
Materiały do pobrania znajdują się na stronie fundacjakasidulnik.pl
Do losowania polecamy np. stronę generujemy.pl

PRZEBIEG GRY
-grę rozpoczyna ta osoba która wyrzuci największą liczbę oczek, później kolejność jest zgodna
z ruchem wskazówek zegara
-na początku swojej kolejki gracz rzuca kostką i przemieszcza się o tyle pól ile wyrzucił oczek
-jeżeli gracz stanie na polu wyzwań albo zadań przystępuje do nich
-po pobraniu karty wyzwań bądź zadań są one odkładane na bok i nie biorą już udziału w grze
aż do momentu aż wszystkie karty zostaną wykorzystane, wtedy je mieszamy i przywracamy do gry
-jeżeli gracz przekroczy linię mety (20 pole) pobiera znacznik
-zawodnik który zdobędzie 5 znaczników wygrywa (a więc w praktyce 5 razy pokona linię mety)
-gramy tak długo aż każdy zawodnik zdobędzie 5 znaczników

IGRZYSKA DOMOWE



POLA ZADAŃ
Jeżeli gracz stanie na tym polu to pobiera 
losowo kartę zadań i czyta wyzwanie do którego przystępuje.
Jeśli uda mu się je spełnić rzuca jeszcze raz kostką. 
Uwaga!
Jeżeli ponownie wyląduje na polu wyzwań, bądź zadań to przystępuje do niego.

POLA WYZWAŃ
Jeżeli gracz stanie na tym polu
to najpierw wybiera osobę, której rzuca wyzwanie. Następnie pobiera 
losowo kartę wyzwań i czyta wyzwanie do którego przystąpi z rywalem. 
Jeśli osoba, która rzuciła wyzwanie wygra to rzuca kostką
i porusza się o tyle oczek do przodu ile wyrzuciła, a osoba 
która przegrała cofa się o tyle oczek. 
Jeżeli osoba która otrzymała wyzwanie wygra to wszystkie pionki 
zostają w tym samym miejscu.
Uwaga!
Jeżeli po dodatkowym ruchu któryś z pionków wyląduje na polu zadań bądź wyzwań to
nie przystępuje do niego!
Uwaga!
Jeżeli nie można wybrać żadnej osoby do wyzwania (wszyscy przeciwnicy stoją na sercu fundacji) 
to gracz pobiera kartę zadań.
Uwaga!
Jeżeli cofając się gracz przekroczy linię mety, to pokonując ją ponownie
nie pobiera znacznika.

SERCE FUNDACJI
Jeżeli twój pionek wyląduje na tym polu to możesz czuć się bezpiecznie, 
tak długo jak tutaj stoisz, nikt nie może rzucić ci wyzwania

LEGENDA
Kostka do gry na kartach oznacza, że należy pomnożyć wynik rzutu kostą z liczbą obok 
np. Wysoka deska 6’ x         oznacza, że zadanie należy wykonywać przez tyle sekund 
ile wyrzucimy na kostce razy 6

DODATKOWE UWAGI
1. Najważniejsze jest wasze zdrowie, jeżeli uważacie, że jakiś ćwiczeń nie możecie wykonywać, dostosujcie
je pod siebie albo odpuście te zadanie i wylosujcie inną kartę.
2. Karty wyzwań numer 19-30 staraliśmy się tak dobrać, żeby różnica wieku miała mniejsze znaczenie,
więc np. małe dzieci mogą losować z nich osobno.
3. Liczy się dobra zabawa, a ta gra jest do niej dobrym pretekstem, nie bójcie się jednak mody�kować jej
do swoich warunków.


