
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

GRA RODZINNA WYŚCIG PINGWINÓW 

LODOWY CHIŃCZYK 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek: 4+ 

• Tworzywo: plastik 

• Wymiary planszy: 24 cm x 24 cm  

• Wymiary opakowania: 27.5 cm x 27.5 cm x 6 cm  

Zawartość zestawu:  

• Plansza (podstawa do gry z kostką)  

• 4 „lodowe mosty” 

• 16 kolorowych pingwinów (po 4 w każdym kolorze) 

CEL GRY 

Głównym celem gry jest doprowadzenie wszystkich czterech pingwinów do miejsca 

zwanego „Dom”, czyli do czterech miejsc znajdujących się najbliżej środka planszy. 

Kto umieści wszystkie pionki w Domu pierwszy wygrywa. Pozostali gracze mogą 

toczyć walkę o pozostałe miejsca na podium! 

 

 

 



PRZYGOTOWANIA DO GRY 

1. Złóż kolorowe części pingwinków z częściami białymi tak, aby powstały po 4 

kompletne pingwiny każdego koloru. Powinno powstać 16 pingwinów.  

2. 4 „lodowe mosty” przymocuj do planszy. Aby to zrobić należy otwory w 

podstawach mostów nałożyć na wystające z planszy trzpienie. Upewnij się, że 

mosty założone są poprawnie, a zapadki są zamknięte.  

3. Każdy z graczy (2-4) powinien wybrać jeden kolor i 

wszystkie pingwiny danego koloru ustawić w rogu 

planszy.  

4. Pingwiny w nieużywanych kolorach należy odłożyć poza 

planszę.  

ZASADY GRY 

1. Każdy z graczy powinien wykonać rzut kostką. Osoba z najwyższym wynikiem 

rozpoczyna grę, a kolejność ruchu pozostałych osób ustalana jest zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. 

2. Aby pionek mógł opuścić swoje miejsce w rogu, należy wyrzucić na kostce 

wynik 6. Za każdym razem, gdy na kostce wypadnie 6, gracz może wykonać 

kolejny rzut i wykonać kolejny ruch.  

3. Kiedy uda Ci się wyrzucić 6, jednego pingwinka możesz ustawić na torze. 

Wykonaj ponowny rzut i przesuń pionek o wyrzuconą liczbę oczek zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. 

4. Po zakończeniu kolejki jednego gracza, rozpoczyna się kolejka kolejnego 

gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.  

 

Uwaga! 

1. Za każdym razem, gdy na kostce wypadnie wynik 6, możesz wprowadzić 

nowego pingwinka do gry (jeśli nie wszystkie uczestniczą w grze) lub poruszyć 

się pingwinem będącym na torze o wskazaną liczbę oczek.  

2. Gdy pionek znajduje się na torze, możesz przesunąć go o dowolną liczbę 

oczek, jaka wypadnie na kostce (nie musi to być 6). 

3. W trakcie trwania jednej tury poruszyć możesz tylko jednego pingwina.  

4. Jeśli jeden pionek kończy turę na miejscu zajmowanym przez przeciwnika, 

przeciwnik zostaje zbity i jego pingwinek musi wrócić do obszaru startowego.  

Aby mógł ponownie wrócić na tor, gracz musi wyrzucić 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LODOWE MOSTY 

Jeśli na koniec Twojej tury jeden z Twoich pingwinów 

będzie znajdował się na szczycie mostu, uważaj! Inni 

gracze mają teraz szanse zrzucić Cię z mostu. Jeśli ich 

pingwin zakończy turę na skraju mostu, mogą oni 

wysunąć zapadnie, a Twój pingwin spadnie. Jeśli 

pingwinek zostanie zrzucony, musi on wrócić do 

obszaru startowego. Aby mógł powrócić na tor, musisz 

na kostce wyrzucić 6. Po spadnięciu pingwina należy 

zamknąć zapadnie, aby most dało się ponownie przejść. 

ZAKOŃCZENIE GRY 

Kiedy jeden z Twoich pingwinków obejdzie całą planszę dookoła, możesz wprowadzić 

go do domu. Gracze mogą wprowadzać pionki jedynie do swojego domu. Aby wejść 

do domu należy wyrzucić na kostce wynik dokładnie odpowiadający odległości pionka 

od domu. Wygrywa gracz, który jako pierwszy wprowadzi wszystkie pionki do 

swojego domu.  

OSTRZEŻENIA 
1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią 

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach przeznaczony na odpady. 

Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko 

uduszenia. 

2. Opakowanie gry nie jest zabawką, nie należy udostępniać go do zabawy.  

3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.  

4. Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.  

5. Podczas zabawy dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby 

dorosłej.  

6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

Ponowne użycie produktu możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych 

napraw. 

7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku 

przeznaczonym na odpady. 

9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  
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