
KIEDY ŚWIAT WYWRACA SIĘ DO GÓRY NOGAMI,
WSZYSTKO STAJE SIĘ WYZWANIEM
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

  !   OSTRZEŻENIE!
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia – ryzyko udławienia. W przypad-
ku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Zabawka zawiera długi sznurek – ryzyko uduszenia. Podczas zabawy 
wymagany nadzór osoby dorosłej. Zabezpiecz obszar gry przed ewentualnym zalaniem wodą. Przed rozpoczęciem usuń wszelkie 
przedmioty, o które uczestnicy gry mogliby się potknąć, oraz zakryj 
wszystkie ostre krawędzie stołów, biurek itp. lub przenieś je poza obszar 
gry. Nie biegaj, kiedy masz na sobie okulary z zestawu. Nie noś okularów 
jednorazowo dłużej niż 10 minut. Należy zachować opakowanie, etykiety 
lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce. Przed 
podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie i wszystkie 
plastikowe zaczepy. Kolory i kształty 
mogą się nieznacznie różnić od tych 
pokazanych na opakowaniu.



WYPRODUKOWANO W CHINACH
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Gra #UpsideDownChallenge™, logotypy i wszystkie powiązane z nimi znaki są znakiem towarowym Vango LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1 para okularów, które wywracają świat do góry nogami
1 bloczek kartek
25 kart wyzwań
5 kart do stworzenia własnego wyzwania

CEL GRY
Nałóż okulary, które wywracają świat do góry nogami, wygrywaj w wyzwaniach i zbieraj 
punkty. W każdym wyzwaniu gracze mogą zyskać lub stracić punkty. Pierwszy gracz, 
który uzbiera 5 punktów, zwycięża!

JAK GRAĆ
1) Weź kartę ze stosu kart „WYZWANIE”. Na każdej karcie znajduje się treść wyzwania 

oraz opis, co należy zrobić, by je wygrać.
2) Teraz każdy gracz po kolei wkłada okulary z zestawu i próbuje ukończyć wyzwanie opisane 

na karcie. W zależności od wyzwania, gracz może zyskać lub stracić punkt.
3) Kontynuuj wykonywanie wyzwań do czasu, aż jeden z graczy nie uzbiera 5 punktów 

i zostanie zwycięzcą.

SKORZYSTAJ Z PUSTYCH KART 
I WYMYŚLAJ WłASNE, ZABAWNE WYZWANIA!

ZASADY
1) Nie zamykaj oczu podczas wykonywania wyzwań.
2) Istnieją wyzwania, w których gracze muszą narysować dowolną rzecz najszybciej, jak to 

możliwe. Jeśli po wykonaniu takiego wyzwania nie potrafisz nazwać tego, co narysowałeś, 
Twój rysunek nie jest punktowany.

3) Gracze rozstrzygają, czyj rysunek / napis został najlepiej wykonany, w drodze głosowania. 
Nie możesz głosować na siebie! W przypadku remisu, zagraj z przeciwnikiem w „Papier, 
kamień, nożyce”, by wyłonić zwycięzcę.

UWAGA:  Ponieważ w poszczególnych wyzwaniach istnieją różne limity czasowe, zalecamy, by skorzystać 
 z sekundnika w telefonie.

#DOGÓRYNOGAMIgra

GRACZY
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