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Amikor az egész világ a feje tetejére áll,
minden nagyobb kihívást jelent!

Tartozékok
1 fejjel lefelé szemüveg
15 kihíváskártya
5 "Alkoss saját kihívást" kártya

4 pohár
4 karika
1 labda

JÁTÉKOS

A játék célja
Szerezz pontokat úgy, hogy kihívásokat teljesítesz a Fejjel lefelé szemüvegben! Minden
játékos nyerhet vagy veszíthet pontokat a kihívásokkal. Az nyeri a játékot, aki először gyűjt
össze 7 pontot.

A játék menete
1) Húzz egy kártyát a Kihíváskártya pakliból! Minden kártyán van egy kihívás és hozzá egy
magyarázat. Ezt olvasd fel hangosan a többieknek!
2) Egymás után minden játékos megpróbálja teljesíteni a felolvasott kihívást a megadott idő alatt.
A kihívástól függően a játékosok pontokat nyernek vagy veszítenek.
3) Folytassátok a kihívások teljesítését, amíg valakinél összegyűlik hét pont és megnyeri a játékot!
MEGJEGYZÉS: A kihívásokat eltérő idő alatt kell teljesíteni, vagy épp a játékosok gyorsaságát kell
mérni a leggyorsabb játékos megtalálásához. Ezért azt ajánljuk, hogy stopperrel (akár okostelefon
stopperével) mérjétek az időt.

Szabályok
1) Kihívások teljesítése közben nem szabad becsukni a szemed.
2) Azoknál a kihívásoknál, amelyekben a többi játékos is részt vesz, a többi játékos nem
húzódhat el a fejjel lefelé szemüveget viselő játékos elől. (A fogócska ez alól kivételt jelent.)
3) Döntetlen esetén kő-papír-ollóval döntsétek el, ki nyert!

Oszd meg a saját kihívásaidat #FejjelLefeleKihivas
hashtaggel és teremts trendet!
A vangotoys.com oldalon még több kihívást találsz
(angol nyelven).

A The #UpsideDownChallenge Game™ a Vango Concepts tulajdona, a védjegy használatára a Zing jogosult.
Vigyázat! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
Hosszú zsinór. Fojtásveszély. Használat előtt távolítsa el
a csomagolást! Játék során felnőtt felügyelete szükséges.
A játék során víz kerülhet a játéktérre, tegye meg a szükséges
óvintézkedéseket! Játék előtt tisztítsa meg a játékteret az éles,
botlásveszélyt okozó vagy bármilyen más módon balesetveszélyes
tárgyaktól! Ne viselje a szemüveget több mint 10 percig
egyhuzamban! Szemüveg viselése közben tilos szaladni vagy
a biztonságos játékteret elhagyni! Játék során a mellékelt
kellékeket használja! A csomagolásban található poharak játékok,
ivásra nem alkalmasak!
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FIGYELEM!

Importálja és Magyarországon forgalmazza:
Modell & Hobby Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Tel: 06-1/431-7451; www.modellhobby.hu
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