NORMES I FUNCIONAMENT DEL JOC
1. Poden jugar de 2 a 4 persones. Trobaràs 4 ﬁtxes retallables juntament amb el
taulell.
2. A la pàgina web de Festes Banyoles (www.festesbanyoles.cat) trobareu el dau
virtual per tal de poder jugar i avançar entre les caselles. Només es podrà jugar
fent ús d’aquest, el qual va de l’1 al 3.
3. Tots els jugadors comencen des de la casella de sortida (

). Es decidirà l’ordre

de sortida jugant a “Pedra, Paper, Tisores” entre els participants.
4. Les funcions de les caselles es troben a la pàgina web de Festes Banyoles
(www.festesbanyoles.cat) i és obligatori accedir-hi per poder jugar.
5. Sempre s’avançarà endavant. Només s’aplicaran excepcions amb les “Caselles
Especials” (

).

6. Per poder respondre les preguntes de cada “Casella pregunta” (

), obre la web

de Festes Banyoles, busca el número en el qual has caigut i endevina la resposta.
7. Cada pregunta té 4 opcions de resposta de les quals només una és vàlida.
8. Has encertat la resposta? Torna a tirar els daus, segueixes jugant!
9. Si falles la resposta, el torn passa al següent jugador.
10. Per arribar a l’última casella (

) cal treure en el dau el número exacte de salts

que et faltin. En cas contrari, es retrocediran tantes caselles com números hagin
sobrat a l’hora d’arribar a la casella mencionada.
11. Guanyarà el jugador que primer encerti la resposta de l’última casella.
12. Si aconsegueixes arribar a l’última casella però falles la resposta espera de nou
al teu torn per tornar a generar una nova pregunta.
13. La casella número 18 (

) serà un comodí amb una pregunta oberta. Caldrà

escriure la resposta per poder avançar en el joc.
14. Les caselles del Punt Lila (

) seran caselles amb preguntes especials relacio-

nades amb la campanya de prevenció i sensibilització de les festes saludables.

Ara que ja coneixeu la normativa del joc... A JUGAR!

