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Zasady gry

Gdzie jest kundelek?
Nadeszła jesień a wasz kundelek postanowił się pobawić z wami w chowanego. 

Skrył się gdzieś w liściach i czeka na to, żebyście go znaleźli. 

Przed rozpoczęciem gry należy przygotować 2 zwykłe kostki do gry oraz po 1 pionku dla każdego gracza.

Na początku gracze  ustawiają  swoje  pionki  na dowolnym polu  ze strzałką.  Jako pierwsza  wyrusza  osoba,  która  ma 
kundelka w domu. Jeśli jest więcej niż jedna taka osoba lub nikt nie ma kundelka, to zaczyna ta osoba, która wyrzuci
w sumie najwięcej oczek na dwóch kostkach. Po niej kolejno będą poruszać się osoby po prawej stronie.

W swojej kolejce gracz rzuca dwoma kostkami i sumuje wynik. Jeśli jest on równy liczbie pod jego pionkiem, to znajduje 
kundelka  i  wygrywa.  Jeżeli  wylosował  inną  liczbę,  to  przesuwa  o  tyle  pól  swój  pionek.  Kierunek  ruchu  sugerują 
umieszczone na planszy strzałki. Przyjmujemy, że polu ze strzałką odpowiada liczba 0.

Gra została stworzona z okazji Dnia Kundelka – nieoficjalnego święta obchodzonego w Polsce w dniu 25 października. 
Grę udostępniono za darmo w ramach projektu edukacyjnego  Basiowe Gry Planszowe na licencji  Creative Commons 
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0). 
Szczegóły licencji są dostępne pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

W grze użyto grafiki udostępnionej na licencji Public Domain CC0:
Autor: croisy, źródło: pixabay.com/pl/photos/pies-szczeniak-przyjaciel-1251027/
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Game rules

Gdzie jest kundelek?
Autumn has come and your mongrel has decided to play hide and seek with you.

He's hiding somewhere in the leaves waiting for you to find him.

Before starting the game, prepare 2 regular dice and 1 pawn for each player.

At the beginning, players place their pawns on any field with an arrow. The first person to set out is the one who has
a mongrel at home. If there is more than one such person or no one has a mongrel, then the one who throws more in total 
on two dice starts. Players on the right will move on next, one by one.

In his turn, the player rolls two dice and adds up the result. If it is equal to the number under his pawn, he finds the 
mongrel and wins. If he draws a different number, he moves his pawn by this number. The direction of movement is 
indicated  by  the  arrows  on  the  board.  We  assume  that  the  number  0  corresponds  to  the  field  with  an  arrow.

The game was created on the occasion of Mongrel's Day - an unofficial holiday celebrated in Poland on October 25. The 
game  was  made  available  for  free  as  part  of  the  educational  project  Basiowe  Gry  Planszowe  under  the  Creative 
Commons Attribution-Non-Commercial  Use-Share Alike 4.0 International  (CC BY-NC-SA 4.0) license.  License 
details are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en

The game uses graphics available under the Public Domain CC0 licence:
Author: croisy, source: pixabay.com/pl/photos/pies-szczeniak-przyjaciel-1251027/
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