
Instrukcja 

Gra dla 2–4 graczy od 7 lat. 

Zawartość pudełka: 

● Plansza  
● 2 kostki  
● 4 pionki (śmieciarki) w czterech kolorach 
● 48 znaczników odpadów w 4 kolorach (12 niebieskich, 12 czerwonych, 12 zielonych, 12 żółtych – jeden żółty premiowany                  
100€, jeden czerwony, zielony i niebieski premiowane po 50€) 
● Banknoty o nominałach 10€ – 80 sztuk, 20€ – 40 sztuk, 50€ – 40 sztuk 
● Woreczek

Przygotowanie do gry: 

Planszę należy położyć na środku, tak by każdy z graczy miał do niej dostęp. Gracze losują kolory pionków i tym samym  
miejsca startu. Każdy z graczy umieszcza swój pionek w jednym z narożników (na polu RECYCLING) w odpowied-
nim kolorze. Uczestnicy otrzymują po 50€ jako kapitał początkowy. Pozostałe banknoty segregują nominałami i układają  
z boku – stanowią one bank. 

Znaczniki odpadów gracze wsypują do woreczka. Następnie losują po 4 znaczniki i pierwszy losujący umiesz-
cza je kolejno po jednym na KOLOROWYCH POLACH, poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.  
Znaczniki odpadów układamy w takiej kolejności, w jakiej były losowane! Układanie znaczników pierwszy uczestnik  
rozpoczyna od KOLOROWEGO POLA, które jest najbliżej jego miejsca startu. Każdy kolejny gracz układanie swoich znaczni-
ków zaczyna od następnego KOLOROWEGO POLA. Jeśli uczestnik natrafi na znacznik premiowany, otrzymuje taką kwotę, jaka 
widnieje na znaczniku. 

Losowanie i układanie znaczników należy powtórzyć trzykrotnie. W efekcie w grze 2 osób na każdym KOLOROWYm POLU 
powinny się znaleźć 2 znaczniki odpadów ułożone jeden na drugim, przy 3 graczach będą to 3 znaczniki, a przy 4 graczach  
– 4 znaczniki odpadów na każdym z KOLOROWYCH PóL. 

Przebieg gry: 

Gra odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracze rzucają kostką, zaczyna ten, kto wyrzuci największą liczbę oczek. 

Podczas swojej kolejki gracz rzuca kostką i przesuwa swój pionek o wskazaną liczbę pól. 

Gra kończy się, gdy na planszy pozostanie odpowiednia liczba znaczników: 2 graczy – 4 znaczniki, 3 graczy – 6 znaczników,  
4 graczy – 8 znaczników odpadów. Gracz, któremu wcześniej zabraknie pieniędzy na opłaty, odpada z gry. Wygrywa ten, kto na 
koniec gry ma najwięcej pieniędzy. 

Akcje:

kolorowe pole: 

Jeśli gracz znajduje się na KOLOROWYm POLU, bierze z niego pierwszy z góry znacznik. Znacznik gracz zachowuje do mo-
mentu, kiedy trafia na pole RECYCLING w kolorze danego znacznika – wówczas może go wymienić na pieniądze. Za zebranie 
znacznika gracz otrzymuje wynagrodzenie 10€. Za zebranie znacznika odpadów w kolorze pola, na którym się znajduje, gracz 
otrzymuje wynagrodzenie 20€. Gracz, który zebrał znacznik premiowany, otrzymuje równowartość nadrukowanej kwoty. Jeśli na 
danym KOLOROWYm POLU nie ma już znaczników odpadów (zostały zebrane), gracz nie wykonuje żadnych czynności.

Park: 

Jeżeli gracz kończy ruch na polu PARK, zdejmuje z planszy dowolny znacznik odpadów i odkłada go do woreczka. Znacznik nie 
bierze już udziału w grze, a gracz otrzymuje 10€. 

Odpady posortowane:

Jeśli gracz zatrzyma się na polu OdPAdY POsORtOWANE, otrzymuje 20€.

Odpady nieposortowane: 

Jeśli gracz zatrzyma się na polu OdPAdY NIEPOsORtOWANE, płaci pozostałym uczestnikom gry po 10€.

Odpady chemiczne utylizowane:

Jeśli gracz zatrzyma się na polu OdPAdY CHEmICZNE UtYLIZOWANE, otrzymuje 30€.
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Odpady chemiczne nieutylizowane:

Jeśli gracz zatrzyma się na polu OdPAdY CHEmICZNE NIEUtYLIZOWANE, płaci pozostałym uczestnikom gry po 20€.

Recycling: 

Jeżeli gracz zatrzyma się na polu RECYCLING, ma prawo do wymiany znaczników w kolorze tego pola na pieniądze. Otrzy-
muje za to: za 1 znacznik – 10€, za 2 znaczniki – 2 razy po 20€, itd. Znaczniki odpadów należy odłożyć do woreczka, nie biorą  
już udziału w grze. Znaczniki premiowane są oddawane do recyclingu na takich samych zasadach jak pozostałe. Znaczniki, 
które nie zostały oddane do recyclingu, nie mają wpływu na wynik gry.

czas wolny: 

Święto Ziemi. Jeśli gracz zatrzyma się na polu CZAs WOLNY, to w razie niekorzystnego losowania w następnej kolejce może 
zostać na tym samym polu.

Pytajnik: 

Jeżeli gracz zatrzyma się na polu z pytajnikiem, rzuca dwiema kostkami, sumuje wynik, odczytuje z tabeli wydarzeń, co się stało, 
i stosuje się do instrukcji. 

TABeLA WYDARZeŃ:

2 – awaria śmieciarki, tracisz kolejkę.

3 – awaria śmieciarki, odrzucasz jeden ze swoich znaczników (jeśli już jakieś zebrałeś).

4 – awaria śmieciarki, w następnej kolejce przesuwasz się tylko o jedno pole.

5 – remont w budynkach przemysłowych, w następnej kolejce nie wolno ci się zatrzymać na polu czerwonym. Jeśli to zrobisz, 
tracisz 10€.

6 – remont biurowców, w następnej kolejce nie wolno ci się zatrzymać na polu zielonym. Jeśli to zrobisz, cofasz się o trzy pola.

7 – dzień morza, każdy z graczy odrzuca z planszy dowolny znacznik odpadów, a ty otrzymujesz 20€.

8 – wypadek na drodze, w następnej kolejce nie wolno ci się zatrzymać na żółtym polu. Jeśli zatrzymasz się na zakazanym polu, 
tracisz 10€.

9 – oszczędzaj wodę, w następnej rundzie nie wolno ci się zatrzymać na polu niebieskim. Jeśli to zrobisz, tracisz 10€ i nie  
możesz wziąć znacznika.

10 – przesuwasz swój pionek do dowolnej przetwórni (pole RECYCLING) i oddajesz swoje odpady, otrzymujesz wynagrodzenie. 
Zapłata: 1 znacznik – 10€, 2 znaczniki – 2 razy po 20€, itd. Znaczniki należy odłożyć do woreczka, nie biorą już udziału w grze.

11 – roboty drogowe, tracisz kolejkę.

12 – masz szczęście, trafiłeś na zielone światło, zyskujesz dodatkową kolejkę.

AkTYWNOŚcI:

Myjnia – potrzebujesz umyć auto, tracisz jedną kolejkę.

Wyboje na drodze – rozsypałeś swoje śmieci, żeby je posprzątać, cofasz się o tyle pól, ile oczek wyrzucisz na kostce  
(wykonujesz dodatkowy rzut).

Super śmieciarka – dodatkowy rzut kostką.

Dzikie wysypisko – sprzątasz dzikie wysypisko, tracisz kolejkę, ale zyskujesz 10€ za każde oczko na kostce.

Zamknięty przejazd kolejowy – tracisz kolejkę.

Firma – twoja firma nie segreguje śmieci, zapłać karę. Rzucasz jedną kostką i płacisz 10€ za każde oczko na kostce. Pieniądze 
trafiają do banku.

Szkoła – uczniowie pomagają w oczyszczaniu miasta, usuń z planszy tyle znaczników odpadów z dowolnych KOLOROWYCH PóL,  
ile oczek wyrzucisz na jednej kostce. Za każdy dostajesz 10€. Usunięte znaczniki wkładasz do woreczka. 

Fabryka – utylizujesz odpady, masz dodatkowy rzut kostką.
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