
Úplná pravidla hry „Venkovní hra“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže
“Venkovní hra” (dále jen „Soutěž“) pořádané v České republice.

Pořadatel:

REKOLA Bikesharing s.r.o., IČO 04893875, se sídlem Na Košince č.ev. 673/5, Libeň, 180 00
Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 255272

(dále jen „Pořadatel“).

Pořadatel je plně odpovědný za organizaci a průběh Soutěže.

Marketingový partner:

Pivovary Staropramen s.r.o., IČO 24240711, se sídlem Praha 5, Nádražní 43/84, PSČ 150 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
196337

(dále jen „Partner“).

Partner podporuje Soutěž po marketingové stránce spojením se svou značku „Cool
nealko“ a věnuje do Soutěže část výher. Partner podniká mj. v oboru pivovarnictví a
sladovnictví a v rámci tohoto odvětví je vázán přísnými samoregulačními etickými
principy. S ohledem na požadavky samoregulačních norem nelze komerční aktivity
Partnera směřovat na spotřebitele mladší 18 let.

Základní ustanovení, termín a místo konání soutěže

● Soutěž se koná ve dnech 1.5 - 22.9 2021 a probíhá výhradně v Praze, Brně a
Bratislavě. K zapojení do soutěže je potřebný mobilní telefon s aktivním
internetovým připojením a instalovanou aplikací Rekola (dostupná ke stažení na
https://www.rekola.cz/) a aktivovanou funkcí GPS (služba určování polohy). Náklady
na internetové připojení a přenos dat v souvislosti se svým zapojením do Soutěže
nese Soutěžící v souladu s podmínkami a ceníkem jeho smluvního poskytovatele
mobilního internetového připojení.

● Soutěžící svým zapojením do Soutěže potvrzují, že se seznámili se zněním těchto
pravidel, jakož i obchodních podmínek společnosti Rekola, a zavazují se obojí
dodržovat po celou dobu své účasti v Soutěži.

Účastníci soutěže

https://www.rekola.cz/
https://www.rekola.cz/podminky


● Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, s
doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“), která je
schopna se soutěže bezpečně a zodpovědně zúčastnit jako cyklista nebo jako
chodec z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

● Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném
poměru k Pořadateli nebo Partnerovi, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu
§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

● Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou. Opakovaná účast téhož
Soutěžícího pod více uživatelskými účty aplikace Rekola je porušením těchto
pravidel a důvodem pro vyloučení ze Soutěže.

● Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud bude zjištěno, že do soutěže byla z
jakéhokoli důvodu přesto zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této
soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena.

● Princip soutěže a výherní mechanika
● Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v čase a místě konání Soutěže a v předem

nainstalované aplikaci Rekola ve svém mobilním telefonu vstoupí do sekce Menu,
vybere si hru a potvrdí splnění věkové hranice pro účast v soutěži (min. 18 let).
Soutěž je založena na principu návštěvy čtyř určených stanovišť v Praze, Brně a
Bratislavě a plnění soutěžních úkolů na těchto stanovištích, a to v co nejkratším
čase. Všechna stanoviště jsou od počátku hry viditelná na mapě v aplikaci Rekola a
je možné je navštívit v libovolném pořadí.

● Jednotlivé soutěžní úkoly jsou Soutěžícím zpřístupněny v aplikaci Rekola v
okamžiku dosažení příslušného stanoviště a není možné je začít plnit dříve. Za
účelem zpřístupnění soutěžního úkolu na každém stanovišti je aktuální poloha
Soutěžícího ověřena prostřednictvím funkce sledování polohy s využitím GPS v
mobilním telefonu Soutěžícího.

● Řádné splnění úkolu znamená správné zodpovězení soutěžní otázky za
současného dodržení všech pravidel Soutěže.

● Čas je soutěžícím měřen od okamžiku potvrzení o vstupu do soutěže až po
okamžik vyřešení posledního stanoviště . Účast v Soutěži lze kdykoli ukončit, v
takovém případě se záznamy o navštívených stanovištích a splněných úkolech
vymažou.

● Ti Soutěžící, kteří řádně splní všechny soutěžní úkoly, budou na základě
dosaženého výsledného času, během něhož navštívili všechna stanoviště, seřazeni
v pořadí od nejkratšího dosaženého času po nejdelší.

● K návštěvě všech stanovišť a splnění úkolů je třeba si vyhradit dostatek času,
doporučujeme alespoň 2 hodiny (tento údaj je pouze orientační).

Vyhodnocení soutěže a výhry

● Výhru získává prvních 50  soutěžících (v každé scénáři) v pořadí podle dosaženého
času. Konkrétní výhra připadne soutěžícímu na základě jeho číselného pořadí, a to
na základě následujícího rozpisu:



● 1. - 5. pořadí - Karton Cool nealko + Rekola na 24 hod
● 6 - 10. pořadí - Karton Cool nealko
● 11 - 50. počasí - 4 plechovky Cool nealko

● Venkovní hra proběhne od 1.5 do 22.9 2021. V každém scénáři vyhrává prvních 50
soutěžících (dle herního času). Pro čerpání výher – předplatného Rekola je nutné
mít v době čerpání aktivní aplikaci Rekola. Poukaz lze použít na jakýkoliv účet
registrovaný v aplikace Rekola. Čerpání předplatného se dále řídí aktuálními
pravidly a podmínkami aplikace Rekola.

● Výhry budou předány do do 30 dnů po ukončení herního kola. Výherci budou
informovaní na e-mail, kterým jsou v aplikaci Rekola zaregistrováni.

● Kód na předplatné lze využít do 3 týdnů od odeslání výhry. Uživatelé dostanou
přesné informace v mailu.

● V případě, že se do Soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet
Soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do Soutěže, popř.
nebude možné rozdělit veškeré výhry vložené do Soutěže z jiného důvodu (v
souladu s těmito pravidly), pak nerozdané výhry věnované Pořadatelem propadají
ve prospěch Pořadatele a nerozdané výhry věnované Partnerem propadají ve
prospěch Partnera. Pořadatel a Partner jsou oprávněni rozhodnout o dalším užití
výher jimi věnovaných do Soutěže.

Bezpečnost a dodržování právních předpisů

● Soutěžící bere na vědomí, že v průběhu svého aktivního zapojení do Soutěže je
účastníkem provozu na pozemních komunikacích a je povinen dodržovat pravidla
stanovená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

● Soutěžící bere na vědomí, že jeho účast v soutěži nese rizika související s pohybem
ve venkovním městském prostředí, a podstupuje tato rizika na vlastní nebezpečí.
Pořadatel ani Partner nenesou odpovědnost za škody či jiné újmy (např. na zdraví)
vzniklé účastníkům v průběhu jejich zapojení do Soutěže.

● Soutěžící je povinen dbát na bezpečnost sebe i ostatních, věnovat pozornost
svému okolí a přizpůsobit způsob i rychlost svého přesunu mezi soutěžními
stanovišti svých schopnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučujeme
případně využít vhodné ochranné pomůcky (helma, chrániče) a při jakékoli práci s
mobilním telefonem bezpečně zastavit na vhodném místě. Rovněž doporučujeme
věnovat pozornost předpovědi počasí i jeho aktuálnímu vývoji.

● Ochrana osobních údajů

Závěrečná ustanovení

https://www.rekola.cz/files/zoou.pdf


● Výměna výher, vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, ani vymáhání
účasti v Soutěži či výher právní cestou nejsou možné.

● Pořadatel ani Partner není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou Soutěžící
případně utrpí svou účastí v Soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

● Pořadatel ani Partner není odpovědný za technické problémy při přenosu dat
elektronickými prostředky.

● Pořadatel je oprávněn Soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její
pravidla. Případné změny pravidel budou zveřejněny na webu narekole.cz

● Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje
právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
podmínky předávání výher

● Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a
záležitostech týkajících se Soutěže.

● Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít
důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo
jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěže ze strany
Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř.
zisku výhry v Soutěži. Ze Soutěže budou rovněž bez náhrady vyloučeny osoby, které
se v době aktivní účasti v Soutěži (přesun mezi stanovišti a plnění soutěžních
úkolů) dopustí jakéhokoli protiprávního jednání, včetně např. dopravních
přestupků.

V Praze dne 1. 5. 2021


