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zawartość pudełka:

1)  Plansza 
2)  Karty Rezerwacji - 12 szt. 
3)  Pionki - 4 szt.
4)  Karty Wizyt - 12 szt. 
5)  Kostka do gry
6)  Instrukcja

Po rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość z listą zawartości pudełka 
umieszczoną powyżej lub na tylnej stronie pudełka.
W razie niezgodności prosimy o kontakt.
e-mail: alexander@alexander.com.pl

Zasady bezpiecznego użytkowania:
Ostrzeżenia:
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zestaw zawiera małe elementy - niebezpieczeństwo zakrztuszenia.
Prosimy zachować opakowanie ze względu na podane informacje.
Opakowanie nie jest częścią zabawki.
Stan zabawki należy regularnie kontrolować.

G R A  P L A N S Z O W A

wiek: 7+
liczba graczy: 2 - 4
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Opis i cel gry
Aby pięknie wyglądać na ważnym spotkaniu musicie udać się 
do Salonu Piękności, gdzie będziecie mogły zmienić fryzurę, 
mieć zrobiony jeden z kilku masaży, czy wreszcie makijaż, 
manicure i pedicure. Wcześniej należy umówić się na te zabie-
gi telefonicznie. Wygra ta uczestniczka zabawy, która zakoń-
czy serię zabiegów w Salonie i jako pierwsza będzie gotowa 
na spotkanie.

Przygotowanie do gry
Każdy uczestnik gry wybiera swój pionek.
Pośrodku stołu należy rozłożyć planszę, na niej położyć, w wyzna-
czonych dwóch miejscach, obrazkami do dołu, Karty Rezerwacji. 
Karty należy wcześniej potasować i podzielić na dwa, zbliżone 
liczbowo stosy. Obok planszy kładziemy obrazkami do góry Karty 
Wizyt (podzielone gabinetami na 3 stosy).
W czasie gry na każdego gracza muszą przypadać po 3 Karty 
Rezerwacji i 3 Karty Wizyt, czyli:
- przy 4 graczach - 12 Kart Rezerwacji i 12 Kart Wizyt; 
- przy 3 graczach - 9 Kart Rezerwacji i 9 Kart Wizyt; 
- przy 2 graczach - 6 Kart Rezerwacji i 6 Kart Wizyt. 
Jeśli graczy jest 3 lub 2, należy zwrócić uwagę, by na wybranych do 
gry Kartach Rezerwacji i Kartach Wizyt były te same zabiegi.  

rys. 1
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Zasady  gry
Gracze muszą odbyć, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
się (rys.3), wizyty w Salonie Piękności, w trzech gabinetach:
- w gabinecie kosmetycznym,
- w gabinecie fryzjerskim,
- w gabinecie masażu.
Jeśli zatrzymają się w danym gabinecie na stanowisku z wyznaczo-
nym na swojej Karcie Rezerwacji zabiegiem, to kładą na niej Kartę 
Wizyty (rys.2). Po odbyciu w trzech gabinetach umówionych zabie-
gów podążają do wyjścia wskazanego zieloną strzałką z żółtym 
konturem. Gracz, który pierwszy stanie na ostatnim polu wyróżnio-
nym motylkiem wygrywa. 

Przebieg gry
Najmłodszy gracz rozpoczyna grę - rzuca kostką i przesuwa swój 
pionek z pola z białą strzałką, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazó-
wek zegara, o tyle pól ile oczek wyrzuciła kostka. Fioletowe pola 
zewnętrznego toru, na których może zatrzymać się pionek, mają 
różne znaczenie, w zależności od użytego symbolu. 

Znaczenie pól zewnętrznego toru:

1.    Pole rezerwacji wizyty (z symbolem słuchawki) - rys. 3, postój 
na tym polu oznacza, że gracz umawia się telefonicznie na wizytę 
w gabinecie Salonu Piękności (nazwa gabinetu jest na tym polu). 
Dowodem rezerwacji wizyty jest Karta Rezerwacji, którą gracz 
bierze z wierzchu jednego z dwóch znajdujących się na planszy 
stosów kart, z tą samą nazwą gabinetu - rys. 3. i kładzie obok siebie, 
obrazkiem do góry.
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rys. 2

Po zrobieniu „trwałej”
w gabinecie fryzjerskim 
gracz kładzie na swojej 
Karcie Rezerwacji Kartę 
Wizyty.

1.
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rys. 4

Jeśli na obu wierzchnich kartach będą inne nazwy gabinetów niż 
na polu postoju pionka, tzn., że tym razem nie udało się zarezerwo-
wać wizyty - rys. 4.

Na Karcie Rezerwacji oprócz nazwy gabinetu, do którego się udaje-
my, znajduje się rodzaj zabiegu, na który się umawiamy, oraz jego 
termin - dzień i godzina - rys. 3. Jeżeli czas zabiegu określony na 
wyciągniętej karcie będzie pokrywał się  z czasem wizyty z karty 
wcześniej zdobytej przez gracza, to musi on odłożyć tę drugą kartę 
na spód stosu i oczekiwać na swoją kolejkę.

  

Gabinet 
kosmetyczny

pedicure

Karta Rezerwacji

czwartek

godz.13.00

Gabinet masazu
Masaż sportowy

Karta Rezerwacji

wtorek
godz.11.00

rys. 3

pole rezerwacji wizyty 
(z symbolem telefonu)

nazwa zabiegu

termin zabiegu
Karta Rezerwacji

Gracz stając na polu z napisem FRYZJER musi wziąć z wierzchu stosu 
Kartę Rezerwacji z napisem Gabiet Fryzjerski, na której znajduje się 
termin zabiegu oraz jego rodzaj. 

Gabinet fryzjerski
trwała

Karta Rezerwacji

poniedziałek
godz.18.00

fryzjer

fryzjer



2.    Pole „wejścia” do gabinetu - rys. 5.
Aby wejść do danego gabinetu, trzeba zatrzymać się na polu z jego 
nazwą i ze strzałką, wskazującą drogę. W następnej kolejce należy 
iść po małych okrągłych polach - rys. 5. Kiedy dotrze się do środka 
gabinetu, pionek porusza się dookoła (w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara) po czterech polach, symbolizujących 4 
stanowiska gabinetu, do chwili, gdy stanie na polu z zabiegiem, na 
który był umówiony (patrz: Karta Rezerwacji rys.3). Wówczas gracz 
bierze Kartę Wizyty i kładzie ją na Karcie Rezerwacji na dowód 
odbycia danego zabiegu - rys. 2. Do każdego gabinetu prowadzą 
trzy „wejścia”.
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rys. 5

3 pola „wejścia” 
prowadzące do 
gabinetu fryzjer-
skiego

Stanowiska
w gabinecie 
fryzjerskim

Przez pole „fryzjer” wchodzi się 
po �oletowych okrągłych 
polach do gabinetu  fryzjer-
skiego

2.
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Po zdobyciu Karty Wizyty gracz wychodzi na tor zewnętrzny jedną 
z trzech dróg (do wyboru), którymi dostał się do środka gabinetu, 
tak by jak najszybciej zakończyć pozostałe zabiegi.

3.  Fioletowe pole z zielonym kółkiem - zatrzymując się na tym 
polu gracz ma rzut dodatkowy kostką.

4.   Fioletowe pole z żółtym kółkiem - zatrzymując się na tym polu 
gracz może zabrać jedną z Kart Rezerwacji znajdujących się na 
górze. 

5.   Fioletowe pole z niebieskim kółkiem - idziesz na pole „wejścia” 
do wybranego gabinetu, jeśli zdobyłeś wcześniej Kartę Rezerwacji 
na zabieg w tym gabinecie.

Po zdobyciu trzech Kart Wizyt gracz idzie po torze zewnętrznym i 
skręca na polu z zieloną strzałką z żółtym konturem (nie musi 
stanąć na tym polu). Teraz musi dojść na ostatnie pole z motylkiem, 
wyrzucając tyle oczek ile potrzebnych jest, by stanąć na tym polu - 
rys.6.

Po zdobyciu 3 Kart Wizyt gracz skręca na tym polu 
(nie musi na nim stanąć), by dojść do ostatniego 
pola z motylkiem.

rys. 6

3.

4.

5.



* Znajdujące się na planszy Karty Rezerwacji należy przekładać w 
czasie gry tak, by zawsze zajmowały oba miejsca (za wyjątkiem 
sytuacji gdy zostanie ostatnia karta).
* Pionki poruszają się po torze zewnętrznym i wewnątrz, w gabine-
tach, zawsze w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
* Gracze w czasie gry wykonują kolejno na przemian po 1 rzucie 
kostką.
* Pionki poruszając się po planszy mogą zatrzymać się na tym 
samym polu - nie ma zbijania.
*  Po wyrzuceniu „6” nie ma rzutu dodatkowego.

Koniec gry
Zwycięża gracz, który najszybciej odbędzie zaplanowane zabie-
gi w 3 gabinetach Salonu Piękności i będzie gotów na spotka-
nie.
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pole rezerwacji wizyty  Pole „wejścia” do 
gabinetu



Przechowywanie: 
Produkt należy przechowywać w suchym pomieszczeniu,
z dala od źródeł ciepła oraz w oryginalnym opakowaniu.

Utylizacja:
Po zakończeniu użytkowania usuwać zabawkę w sposób 
bezpieczny i z dbałością o środowisko

Deklaracja WE: 
Produkt został oznaczony symbolem CE ponieważ jest 
zgodny z dyrektywą bezpieczeństwa zabawek.

PRODUCENT:
Z.P. „ALEXANDER”
Piotr Pundzis
80 - 209  CHWASZCZYNO
k/GDYNI,  UL. TELEWIZYJNA 19
TEL./FAX 58 552 83 70,
TEL. 58 552 87 27

Symbol 0-3 oznacza, 
że zabawka jest 
nieodpowiednia dla 
dzieci w wieku 
poniżej 3 lat.


