
Imprezowa koszykówka - instrukcja

Zawartość zestawu

plansza  do  gry  oraz  6  kieliszków  (czerwony,  niebieski,  żółty,  zielony,  biały,

czarny)

Ilość graczy

od 2 do 6 osób

Zasady gry

Gracze ustalają kolejność, według której będą toczyć rozgrywkę oraz wybierają

kolor  swojego  kieliszka.  Pierwsza  osoba  rozpoczyna  grę  umieszczając  swój

kieliszek na planszy. 

Piłeczkę należy ustawić na plastikowej dźwigni, a następnie nacisnąć ją, celując

piłkę  prosto  do  kosza.  Jeżeli  strzał  będzie  celny,  gracz  wybiera  przeciwnika,

który wypije zawartość swojego kieliszka. Jeżeli piłeczka nie trafi do kosza, kolej

gry przechodzi na innego gracza.

Gracze  mogą  ustalić  własne  reguły  gry  i  przeprowadzić  rozgrywkę  według

ustalonych przez siebie zasad.

Uwagi

Przed użyciem należy umyć kieliszki w ciepłej wodzie z mydłem.

Planszę do gry oraz podstawkę na kieliszki należy czyścić wilgotną szmatką.

Nie należy myć w zmywarce.

Produkt nieodpowiedni dla dzieci.

W przypadku użycia alkoholu, produkt nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku

życia.

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję oraz zaleca się zachowanie jej na

przyszłość.

Imprezowa koszykówka - instrukcja

Zawartość zestawu

plansza  do  gry  oraz  6  kieliszków  (czerwony,  niebieski,  żółty,  zielony,  biały,

czarny)

Ilość graczy

od 2 do 6 osób

Zasady gry

Gracze ustalają kolejność, według której będą toczyć rozgrywkę oraz wybierają

kolor  swojego  kieliszka.  Pierwsza  osoba  rozpoczyna  grę  umieszczając  swój

kieliszek na planszy. 

Piłeczkę należy ustawić na plastikowej dźwigni, a następnie nacisnąć ją, celując

piłkę  prosto  do  kosza.  Jeżeli  strzał  będzie  celny,  gracz  wybiera  przeciwnika,

który wypije zawartość swojego kieliszka. Jeżeli piłeczka nie trafi do kosza, kolej

gry przechodzi na innego gracza.

Gracze  mogą  ustalić  własne  reguły  gry  i  przeprowadzić  rozgrywkę  według

ustalonych przez siebie zasad.

Uwagi

Przed użyciem należy umyć kieliszki w ciepłej wodzie z mydłem.

Planszę do gry oraz podstawkę na kieliszki należy czyścić wilgotną szmatką.

Nie należy myć w zmywarce.

Produkt nieodpowiedni dla dzieci.

W przypadku użycia alkoholu, produkt nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku

życia.

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję oraz zaleca się zachowanie jej na

przyszłość.


