Pravidla soutěže – NEBOURAM.cz
Základní ustanovení - Soutěž "NEBOURAM.cz", edukativní a soutěžní projekt pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu financovaný
z Fondu zábrany škod, probíhá na území České republiky.
1.kolo proběhlo v termínu od 6. 10. 2017 do 31. 12. 2018.
Průběžné kolo Od 1.1.2019 do 31.3.2019 proběhlo mezikolo – bez možnosti výběru motivačních odměn. Na konci období proběhlo
slosování o tři speciální balíčky odměn. Soutěžící, který za leden, únor a březen nasbíral alespoň 5000 bodů, byl zahrnut do slosování.
Získané body se převedou do 2. kola.
2. kolo 1.4.2019 do 31.3.2020
Účast v soutěži je podmíněna vyplněním všech registračních údajů. Účast v edukativní části projektu není podmíněna vyplněním
registračních údajů. Bez vyplněných registračních údajů nevzniká soutěžícímu žádný nárok na body a zlaťáky, tedy na zařazení do
soutěže.
Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než na kterou mu vznikne nárok a která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit
alternativně v hotovosti. Každý účastník soutěže smí soutěžit a vybírat motivační ceny pouze pod jedním soutěžním účtem. Pokud
provozovatel soutěže odhalí využívání několika účtů, budou všechny soutěžní profily konkrétního soutěžícího zrušeny, a to bez
náhrady.
Účast v soutěži - Účastník soutěže vyplní do formuláře požadované registrační údaje, jež jsou důležité pro vyhodnocovací statistiky,
které jsou součástí monitoringu soutěže, a samozřejmě údaje pro odeslání případné výhry, čímž získá nárok na zařazení do soutěže.
Jelikož se jedná zároveň o vzdělávací portál, může se kdokoli účastnit testů, vzdělávat se, ale bez vyplněných registračních údajů
nemůže být zapojen do procesu soutěže o ceny.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny přezdívky, zejména má-li vulgární či jinak zavádějící charakter nebo je nápadně podobná již
existujícím jménům nebo přezdívkám.
Průběh soutěže - Soutěž má několik motivačních úrovní. Čím více se účastník zapojí, tím více se dozví, naučí a zároveň může získat na
odměnách. Soutěžit lze prostřednictvím webové stránky www.nebouram.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace vytvořené pro
Android – Nebouram.cz a iOS – Nebouram.cz.
Ceny, odznaky, úrovně soutěže - Soutěží se o dva typy cen – motivační a hlavní.
Za správné zodpovězení otázky získává účastník zlaťáky, za které si může vybírat motivační ceny a body, které se mu budou přičítat na
účet, přičemž po dosažení hranice 30.000 bodů bude automaticky zahrnut do slosování o hlavní ceny.
Účastník na svém kontě průběžně uvidí, kdy mu vzniká nárok, na jakou z motivačních cen, včetně informace, kdy mu vznikl nárok na
zařazení do slosování o hlavní ceny.
Motivační ceny si účastník soutěže může vybírat v průběhu celého trvání soutěže. Za správné zodpovězení soutěžních otázek získává
zlaťáky, za které si následně může vybrat jednu z cen, na kterou výší dosažených zlaťáků stačí. Během soutěže, v případě dostatečného
zapojení účastníka, vznikne účastníkovi nárok i na několik cen. Ceny si může vybírat ihned po vzniku nároku na cenu, nebo v případě
dostatečného množství zlaťáků i několik cen najednou. Ceny se však budou v průběhu soutěže měnit. Každá z cen je dostupná pouze
do vyčerpání zásob. Provozovatel není povinen po vyčerpání zásob věnovat do soutěže další motivační ceny.
Ceny se distribuují 1x měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém byla odměna zvolena.
O hlavní ceny bude losováno po skončení soutěže, tedy v měsíci dubnu 2020. Do slosování budou zahrnuti všichni účastníci soutěže,
kteří přesáhnou hranici 30.000 bodů. Ceny nebudou účastníkům známy před začátkem soutěže, ale budou postupně odhalovány až v
jejím průběhu.
Účastník soutěže se počtem správně zodpovězených otázek posouvá v úrovních dosaženého vzdělání v této soutěži. Dosaženou úroveň
účastník soutěže pozná dle přiděleného odznaku. Po dosažení další úrovně se mu odznak změní. Úrovní je 27.
Dále jsou úrovně pojmenovány a účastníci tak rozděleni do skupin dle míry zapojení a úrovně znalostí. 1 – 5 úroveň Zajda, 6 – 10
úroveň Střelec, 11 – 15 úroveň Závodník, 16 – 20 úroveň Mazák, 21 úroveň Blesk, 22 úroveň Bourák, 23 úroveň Šerif, 24 úroveň Kápo,
25 úroveň Král silnic, 26 úroveň Znalec pravidel, 27 úroveň BOREC za volantem.
Jednotlivé úrovně – Denní výzva, Krátké texty, Pravidelná školení, Vzdělávací materiály
Denní výzva - Každý den se účastníkovi soutěže zobrazí tzv. Denní výzva, otázka, jež se bude zobrazovat náhodně, respektive ne vždy
stejná otázka jednotlivým účastníkům. Otázky budou mít stejnou náročnost, tudíž je lze zobrazovat bez ohledu na dosaženou úroveň.
Budou to otázky a zajímavosti v zákoně, které je potřeba zvýraznit a dostat do povědomí účastníků silničního provozu. Otázky bude
zobrazovat generátor náhodného výběru.

Za správné zodpovězení otázky se na účet účastníka soutěže připíše 75 bodů a zároveň mu tak vznikne nárok na zodpovězení bonusové
otázky za 25 bodů. Za každou správně zodpovězenou otázku zároveň získá 10 zlaťáků.
Účastník soutěže nemusí odpovídat každý den v rámci denní výzvy, nepodmiňuje to jeho další účast v soutěži, ale platí pravidlo, že čím
více se účastník zapojí, tím více se dozví, naučí a zároveň může získat na odměnách. V případě, že účastník soutěže špatně zodpoví
otázku, zařadí se tato otázka zpět do řady otázek připravených k případnému zobrazení tomuto účastníkovi soutěže.
Krátké testy - Maximálně 6x týdně má účastník soutěže možnost zodpovědět krátký test. 3 krátké testy budou složeny z deseti otázek,
které se generují náhodně z celkového balíku otázek. Otázky do testů budou generovány z databáze otázek dle náročnosti, respektive
dle dosažené úrovně účastníka soutěže. Jednotlivé úrovně jsou stanoveny dle počtu již dosažených bodů. Součástí testů mohou být i
otázky chybně zodpovězené v denní výzvě. Za správné zodpovězení všech otázek všech tří testů může účastník soutěže získat až 300
bodů. Zvládne-li test v uvedeném časovém limitu, získá navíc dalších 25 bodů a 10 zlaťáků. Nezvládne-li test v uvedeném časovém
limitu, test se uzavře a nezodpovězené otázky se přemístí do generátoru náhodného výběru pro další testy.
Další 3 testy budou zaměřené na konkrétní oblast (železniční přejezd, první pomoc, základní pojmy, případně otázky pokládané
partnerem soutěže). Každý test má opět 10 otázek. Za správné zodpovězení všech otázek všech tří testů může účastník soutěže získat
až 300 bodů. Zvládne-li test v uvedeném časovém limitu, získá navíc dalších 25 bodů a 10 zlaťáků. Nezvládne-li test v uvedeném
časovém limitu, test se uzavře a nezodpovězené otázky se přemístí do generátoru náhodného výběru pro další testy.
Účastník soutěže se nemusí zúčastňovat krátkých testů, nepodmiňuje to jeho další účast v soutěži, ale platí pravidlo, že čím více se
účastník zapojí, tím více se dozví, naučí a zároveň může získat na odměnách.
Pravidelná školení - V pravidelném intervalu (každého dvacátého dne v měsíci – pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu
pravidelného intervalu) získá účastník soutěže možnost shlédnout animaci z pohledu řidiče na konkrétní téma. Animace bude
doplněna otázkami na probírané téma. Pravidelné školení není nutno splnit v den zobrazení, pravidelné školení zůstává účastníkovi
na jeho vlastním účtu otevřeno až do zodpovězení. Za zvolené správné řešení všech simulovaných dopravních situací může účastník
soutěže získat 100 bodů a 50 zlaťáků. Pokud se nepodaří projít animaci bez chyby, pomůže vzdělávací materiál k danému tématu.
Animaci lze opakovat, až do správného zodpovězení všech otázek, již však jen za polovinu bodů i zlaťáků. Je doporučeno přečíst si před
spuštěním animace vzdělávací materiál. Opakování testu nemusí účastník řešit obratem, k testu se může vrátit i v budoucnu.
Účastník soutěže se nemusí zúčastňovat pravidelných školení, nepodmiňuje to jeho další účast v soutěži, ale platí pravidlo, že čím více
se účastník zapojí, tím více se dozví, naučí a zároveň může získat na odměnách.
Vzdělávací materiály - Ke každému pravidelnému školení bude na účtu účastníka soutěže k dispozici vzdělávací materiál odpovídající
tématu pravidelného školení. Účastník soutěže si může vzdělávací materiál projít, nastudovat a na konci každého vzdělávacího
materiálu má účastník možnost zodpovědět 3 otázky vztahující se k danému vzdělávacímu materiálu. Za správné zodpovězení každé z
otázek získá účastník 10 bodů.
Účastník soutěže se nemusí zúčastňovat vzdělávacích materiálů, nepodmiňuje to jeho další účast v soutěži, ale platí pravidlo, že čím
více se účastník zapojí, tím více se dozví, naučí a zároveň může získat na odměnách.
Modul Podněty - V této části soutěže má soutěžící možnost položit otázku nebo přednést téma, které mu činí v oblasti Zákona
č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích nebo přímo v silničním provozu potíže. Téma administrátorem soutěže
vyhodnocené jako relevantní i pro ostatní soutěžící bude zpracováno ve spolupráci s dopravním odborníkem a komunikováno v soutěži
v sekci zpracovaná témata. Do tohoto modulu mohou přispívat svými příspěvky či komentáři pouze zaregistrovaní soutěžící, tedy ti,
kteří vyplnili registrační údaje. Za položení relevantní otázky či tématu, které bude následně zpracováno a posunuto do výpisu
podnětů, náleží soutěžícímu, který téma položil jednorázová odměna ve výši 500 bodů.
HRA Se SAMem na výlet - Jedná se o endless runner hru, tedy nekonečnou hru se záměrem dostat se co nejdál. Ovládáme autíčko,
které vyráží pomalou rychlostí městem. Autíčko mohu klikáním či swipováním (dle platformy) posouvat ve třech pruzích. Z horní části
obrazovky vyráží s autíčkem další vozy a hráčovým úkolem je se jim vyhýbat. Pokud se jim vyhne, hra pokračuje. Pokud se jim nevyhne,
vyběhne otázka ze souboru soutěžních otázek. Pokud dojde ke správnému zodpovězení otázky, autíčko se samo vyhne vozu, se kterým
by kolidovalo, pokud nedojde ke správnému zodpovězení otázky, dojde k ukončení hry a soutěžící může hrát znovu.
Správné zodpovězení otázek z této hry se bodově neohodnocuje. Každý řidič bude mít ale svůj účet najetých kilometrů. Na konci
soutěže dojde k odměnění řidičů, kteří dojeli nejdál. Budou odměněni minimálně tři nejlepší řidiči.
Kontaktování výherců:
1. Soutěžící je o možných dílčích výhrách informován na svém kontě.
2. Soutěžící je o zařazení do slosování o hlavní cenu informován na svém kontě.
3. Soutěžící je o finální výhře informován e-mailem pracovníkem z týmu Nebouram.cz po skončení soutěže.
4. Soutěžícímu, který požádá o zasílání newsletterů bude newsletter zasílán e-mailem pracovníkem z týmu Nebouram.cz v průběhu
soutěže, pokud bude vytvořen.

Distribuce cen - Ceny budou distribuovány prostřednictvím České pošty případně dalšími distribučními kanály. Ceny se distribuují 1x
měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém byla odměna zvolena.
Pokud si účastník soutěže cenu nevyzvedne, zaniká mu na danou výhru nárok a tato propadá pořadateli soutěže. Požádá-li o znovu
zaslání a cena je ještě na skladu, můžeme doposlat na náklady příjemce.
Všeobecná ustanovení - Do Soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří řádně nevyplnili přihlašovací údaje, nutné pro generování
statistik a předání případných cen. Soutěžící v případě výhry udělují pořadateli souhlas k pořízení jejich obrazového či zvukového
záznamu a jeho bezplatnému užití k reklamním či propagačním účelům souvisejícím se soutěží, a to na dobu 5 let od ukončení soutěže.
Soutěžící udělují pořadateli souhlas s tím, aby e-mailovou adresu, kterou uvedli ve formuláři, zařadil do databáze příjemců svých
reklamních sdělení. Současně s tím udělují soutěžící pořadateli souhlas se zasíláním reklamních sdělení, jakož i jakýchkoli jiných sdělení
souvisejících se soutěží či s partnery soutěže, na takto uvedenou e-mailovou adresu. Soutěžící mohou kdykoli tento souhlas odvolat a
zasílání reklamních sdělení přerušit. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území
ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících
společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není
platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži nebude předána rovněž v případě, kdy pořadatel zjistí nebo budou
mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se
tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo doplnit distribuci cen o další způsoby. Pořadatel si vyhrazuje právo
s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a
odůvodněných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Soutěžící berou
na vědomí, že při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí nárok na výhru. Účastník souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé
škody způsobené nesprávnou funkcí či nedostupností služeb. Pořadatel je oprávněn provést kdykoli bez předchozího oznámení
uživatelům jakékoli změny v Podmínkách. Uživatel je povinen se s těmito změnami seznamovat. Bude-li uživatel pokračovat v
používání služeb po provedení změn v Podmínkách, má se za to, že se změnami bez výhrad souhlasí.
Ochrana osobní údajů - Registrací v soutěži udělují soutěžící ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), pořadateli soutěže, společnosti CTECH s.r.o. se sídlem Praha 4 – Michle, Michelská
29/6, PSČ 140 00, IČ 26494183, jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Soutěží
zároveň udělují souhlas s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly v rozsahu a za účelem výše uvedeným zpracovávány prostřednictvím
třetích osob (zpracovatelů) pověřených správcem. Soutěžící berou na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že jejich
osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělují soutěžící na dobu
10 let. Soutěžící jsou oprávněni svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat zasláním písemného oznámení.
Dále mají soutěžící právo na přístup k osobním údajům ve smyslu ustanovení § 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů, a další
práva dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo
zlikvidování osobních údajů. Veškeré údaje účastníků soutěže jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Pořadatel přijal veškerá
opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům či k jejich neoprávněnému získání třetí
stranou

