AUTO BINGO 2 (cz)
Všichni určitě víte, jak nekonečně dlouhá může být cesta autem nebo vlakem! Dlouhá
chvíle se může dostavit co nevidět. Tyhle starosti však můžete hodit za hlavu, pokud
budete mít s sebou Auto-Bingo, s touto hrou vám cesta uteče jako voda. Během
hledání správného objektu do své Bingo karty zapomenou všichni hráči velice rychle,
jak dlouho už jsou na cestě i kolik toho ještě mají před sebou.
Balení obsahuje: 3 fixy
6 smazatelných hracích karet
1 pravidla hry
Hru AUTO BINGO 2 spolu s mnoha dalšími zajímavými hrami distribuuje firma
CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.
Bližší informace o těchto hrách naleznete na webových stránkách:
www.corfix.cz
Budete-li mít nápady, návrhy, či poznámky ke hře, kontaktujte nás:
CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.
Komárovské nábřeží 1, 617 00 Brno
Tel: +420 545 423 100, fax: +420 545 423 110
e-mail: info@corfix.cz, www.corfix.cz
UPOZORNĚNÍ: Výrobek obsahuje malé části! NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET!

AUTO BINGO 2 (sk)
Štyri obrázkové hracie karty vám dajú pekne zabrať, keď budete hľadať motívy na nich
zobrazené, kde sa len bude dať. Ten, kto má bystré oko a bude sa pozorne pozerať,
určite rýchlo skompletuje celý rad a vyhrá tak hru. Vaše cesty autom utečú s hrou Auto
Bingo 2 ako voda. A už sa nikto nebude stále dokola pýtať „Kedy tam už konečne
budeme?“. Tematické hracie karty Na diaľnici, Zima, Dopravné prostriedky a Značky
áut vás určite zabavia na dlhé hodiny. Kombinovateľné s hrou Auto Bingo.
Balenie obsahuje:

3 fixky
6 zmazateľných hracích kariet
1 pravidlá hry

Hru AUTO BINGO 2 spolu s mnohými ďalšími zaujímavými hrami distribuuje firma
CORFIX SLOVAKIA s.r.o.
Bližšie informácie o týchto hrách nájdete na webových stránkach:
www.corfix.sk
Ak máte nápady, návrhy, či poznámky ku hre, kontaktujte nás:
CORFIX SLOVAKIA s.r.o.
Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava
Tel: +420 545 423 100
e-mail: info@corfix.sk, www.corfix.sk
UPOZORNENIE: Výrobok obsahuje malé časti. NEVHODNÉ PRE DETI DO 3 ROKOV!

AUTO BINGO 2 (cz)
veselá hra pro 1 až 3 hráče od 6 let
Všichni určitě víte, jak nekonečně dlouhá může být cesta autem nebo
vlakem! Dlouhá chvíle se může dostavit co nevidět. Tyhle starosti však
můžete hodit za hlavu, pokud budete mít s sebou Auto-Bingo, s touto hrou
vám cesta uteče jako voda. Během hledání správného objektu do své Bingo
karty zapomenou všichni hráči velice rychle, jak dlouho už jsou na cestě i
kolik toho ještě mají před sebou.
Oproti klasickému bingu nečekají hráči na čísla, ale pozorně hledají objekty
v okolní krajině, kterou projíždějí. Komu se podaří vyškrtat pět objektů
v řadě, zavolá „BINGO!“ a stane se vítězem.
Obsah balení:
3 fixy
6 smazatelných hracích karet (snadno smazatelné suchým hadříkem)
1 pravidla hry
Cíl hry:
Vítězem jednoho kola Auto-Binga se stane ten hráč, kterému se jako
prvnímu podaří zaškrtat 5 hledaných objektů v jedné řadě, a to buď ve
svislém, vodorovném, nebo úhlopříčném směru.
Průběh hry:
Bingo karty jsou rozděleny do několika tematických okruhů: „Na horách“, „U
moře“, „Ve městě“ a „Na venkově“. Ještě před tím než začnete hrát, dobře
si rozmyslete, kudy pojedete, a tedy který z okruhů pro vás bude
nejvhodnější. Každý hráč obdrží jednu fixu a jednu kartu příslušného okolí.
A nyní už může samotná hra začít. Všichni hráči se zároveň pokouší objevit
v okolní krajině objekty, které mají na svých Bingo kartách. Pokud se to
některému z hráčů podaří, řekne to nahlas a ukáže směrem
k pozorovanému objektu.
Pokud celá skupina souhlasí s jeho objevem, může si pozorovatel
přeškrtnout na své kartě políčko s příslušným obrázkem. Následně hra
pokračuje až do chvíle, kdy některý hráč opět něco neobjeví. Hraje se tak
dlouho, dokud některý z hráčů nepřeškrtá celou jednu řadu (počítají se řady
ve svislém, vodorovném i úhlopříčném směru) 5 objektů a nezavolá
„Bingo!“, tento hráč se následně stane vítězem.
Ihned po hře smažte suchým hadříkem všechny křížky udělané na kartách
a můžete se ihned pustit do nového kola Auto-Binga.

Hra pro jednoho hráče: Tato hra může být velmi zajímavá i pro jednoho
hráče. Cíl je stejný jako při hře více hráčů, vytvořit řadu 5 objektů dříve, než
dojede do svého cíle. Je to výborný trénink pozorovacích schopností.
Speciální pravidla:
- Pokud je vidět v jeden moment více objektů stejného druhu, škrtne si ho
pouze hráč, který na něj upozornil jako první (ptáci, sloupy elektrického
vedení atd.)
- Obrázky na plakátech a cedulích se mohou počítat, záleží na domluvě
mezi hráči.
- Pokud dva nebo více hráčů uvidí zaráz stejný objekt, můžou si ho škrtnout
všichni zúčastnění hráči.
VAROVÁNÍ: Fixy prosím nestrkejte do úst.
Případně můžete použít i jiné fixy založené na vodní bázi, nebo určené na
mazací folie/tabule.

AUTO BINGO 2 (sk)
veselá hra pre 1 až 3 hráčov od 6 rokov
Všetci istotne viete, aká nekonečná sa často zdá cesta autom alebo vlakom!
Dlhá chvíľa sa môže dostaviť znenazdajky. Tieto starosti sa však dajú hodiť
za hlavu, ak budete mať so sebou Auto-Bingo, s touto hrou vám cesta
utečie ako voda. Počas hľadania správneho objektu do svojej Bingo karty
všetci hráči veľmi rýchlo zabudnú, ako dlho už sú na ceste a koľko toho
ešte majú pred sebou.
Pri porovnaní s klasickým bingom nečakajú hráči na čísla, ale pozorne
hľadajú objekty v okolitej krajine, ktorou prechádzajú. Komu sa podarí
vyškrtať päť objektov v rade, zavolá „BINGO!“ a stane sa víťazom.
Obsah balenia:
3 fixky
6 zmazateľných hracích kariet (jednoducho zmazateľné suchou handričkou)
1 pravidlá hry
Cieľ hry:
Víťazom jedného kola Auto-Binga sa stane ten hráč, ktorému sa ako
prvému podarí zaškrtať 5 hľadaných objektov v jednom rade, a to buď
vo zvislom, vodorovnom, alebo uhlopriečnom smere.

Priebeh hry:
Bingo karty sú rozdelené do niekoľkých tematických okruhov: „Na horách“,
„Pri mori“, „V meste“ a „Na vidieku“. Ešte pred začiatkom hry si dobre
rozmyslite, kadiaľ pôjdete, a teda ktorý z okruhov pre vás bude
najvhodnejší. Každý hráč dostane jednu fixku a jednu kartu príslušného
okolia.
A teraz už môže samotná hra začať. Všetci hráči sa súčasne pokúšajú
objaviť v okolitej krajine objekty, ktoré majú na svojich Bingo kartách. Pokiaľ
sa to niektorému z hráčov podarí, povie to nahlas a ukáže smerom
k pozorovanému objektu.
V prípade, že celá skupina súhlasí s jeho objavom, môže si pozorovateľ
prečiarknuť na svojej karte políčko s príslušným obrázkom. Následne hra
pokračuje až do chvíle, kedy niektorý hráč opäť dačo neobjaví. Hrá sa tak
dlho, dokiaľ niektorý z hráčov nepreškrtá celý jeden rad (počítajú sa rady
v zvislom, vodorovnom i uhlopriečnom smere) 5 objektov a nezavolá
„Bingo!“, tento hráč sa následne stane víťazom.
Ihneď po ukončení hry vymažte suchou handričkou všetky krížiky urobené
na kartách a môžete sa pustiť do nového kola Auto-Binga.
Hra pre jedného hráča: Táto hra môže byť veľmi zaujímavá aj pre jedného
hráča. Cieľ je rovnaký ako pri hre s viacerými hráčmi, t. j. vytvoriť rad 5
objektov skôr, než sa dostane do svojho cieľa. Je to výborný tréning
pozorovacích schopností.
Špeciálne pravidlá:
- Pokiaľ je vidieť v jednu chvíľu viacero objektov rovnakého druhu,
prečiarkne si tento objekt len hráč, ktorý naň upozornil ako prvý (vtáci, stĺpy
elektrického vedenia atď.).
- Obrázky na plagátoch a ceduliach sa môžu rátať tiež, záleží na dohode
medzi hráčmi.
- Ak dvaja alebo viacerí hráči uvidia naraz rovnaký objekt, môžu si ho
prečiarknuť všetci zúčastnení hráči.
VAROVANIE: Fixky, prosím, nedávajte do úst.
Môžete prípadne použiť aj iné fixky založené na vodnej báze, alebo určené
na mazacie fólie/tabule.

