
Zawartość:
96 specjalnych zdjęć, 110 znaczników Photoloco, klepsydra, ramka Photoloco z czerwonym filtrem, suchościeralny marker.

Cel Gry
Zebranie jak największej liczby znaczników Photoloco.

PrZyGotowanie
- Wszystkie znaczniki Photoloco położyć w 

centralnej części stołu.
- Duże zdjęcia potasować i położyć w stos obok znaczników.
- Gracze dzielą się na drużyny (liczba osób w drużynie nie musi 

być równa). Dla rozgrywki trzyosobowej proponowany jest 
wariant indywidualny (patrz poniżej).

roZGrywka drużynowa
Drużyny wybierają zawodnika, który będzie rysował (osoby 
rysujące zmieniają się w każdej kolejce). Bierze on duże 
zdjęcie ze stosu i odwraca je, pokazując niewidoczną do tej 
pory stronę. Następnie wkłada je do ramki Photoloco, tak aby 
przezroczysta okładka zasłaniała zdjęcie i przykłada czerwony 
filtr do ramki, aby odczytać listę haseł. Uwaga: nikt poza nim 
nie może zobaczyć haseł.

Kiedy osoba rysująca przeczyta i zapamięta hasła, odwraca filtr 
na tył ramki, kładzie ją na stole i  przekręca klepsydrę. Ma teraz 
90 sekund, aby narysować markerem poznane hasła.
3…4… Start!

Rysować należy na plastikowej ramce (nie na zdjęciu). 
Członkowie drużyny rysownika na głos próbują odgadnąć 
hasła. Rysować można wszystko, co naprowadzi drużynę na 

właściwe odpowiedzi.
Osoba, która rysuje, może w dowolnej chwili przypomnieć 
sobie hasła, zakrywając listę czerwonym filtrem. Nie może 
jednak pokazywać ich innym zawodnikom. Nie może również 
pisać słów, numerów lub symboli ani nic mówić, z wyjątkiem 
potwierdzania drużynie prawidłowo odgadniętych haseł. 
Może jednak dać drużynie znak, że opuszcza dane hasło i 
przechodzi do następnego.

Zawodnicy drużyn przeciwnych obserwują klepsydrę i 
upływający czas.
Po upływie czasu drużyny liczą prawidłowo odgadnięte hasła i 
biorą równą im liczbę znaczników Photoloco.

wariant indywidualny dla 3 i więksZej liCZby 
osób  
Grając indywidualnie rysownik zdobywa znaczniki za każde 
hasło, które odgadną pozostali gracze. Również osoba, która 
jako pierwsza odgadnie dane hasło, otrzymuje jeden znacznik. 
Należy rozegrać taką liczbę kolejek, aby każdy zawodnik tyle 
samo razy rysował hasła.

CZas Gry
Można skrócić czas gry przygotowując mniejszą liczbę 
znaczników. Połowa (55 sztuk) wystarcza zwykle na potrzeby 
rozgrywki 30 minutowej.
Ramkę Photoloco należy wytrzeć chusteczką i przekazać 
następnej drużynie/osobie. Zdjęcie odkłada się na spód, wcześniej 
używaną stroną ku górze.

ZwyCięstwo
Gra kończy się, gdy zebrany zostanie ostatni znacznik 
Photoloco. Gracze liczą znaczniki i wygrywa ta drużyna, 
która ma ich najwięcej. W rozgrywce indywidualnej wygrywa 
posiadacz największej liczby znaczników.
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