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PRAVIDLA SOUTĚŽE
BEZPEČNĚ BRNEM JUNIOR

1. Základní informace

1.1. Tento dokument představuje úplná pravidla soutěže s názvem Bezpečně Brnem junior, dále
označované jen „soutěž“, kterou pořádá Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor
dopravy, dále jen „organizátor“.

1.2. Organizátora lze kontaktovat na adrese valtrkneslova.pavla@brno.cz.

2. Účast v soutěži

2.1. Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech ročníků základních škol ve městě Brně a dále žáci
nižších ročníků víceletých gymnázií (1. až 4. ročník u osmiletého studia a 1. a 2. ročník u
šestiletého studia).

2.2. Celkem proběhnou 3 samostatná kola soutěže. Do každého kola soutěže je potřeba
samostatná registrace.

2.3. Registraci žáka může provést jen zákonný zástupce žáka nebo jiná osoba s oprávněním
jednat za žáka za účelem jeho registrace do soutěže (dále jen „zákonný zástupce“).
Registrace do každého kola soutěže se provádí vyplněním přihlašovacího formuláře na
internetových stránkách soutěže. Povinně vyplňovanými údaji v tomto formuláři jsou
následující údaje: jméno a příjmení soutěžícího žáka, název navštěvované školy, název
navštěvované třídy a jméno, příjmení a kontaktní e-mailová adresa zákonného zástupce.

3. Průběh soutěže

3.1. Soutěžící zodpoví 20 otázek z oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na
internetové stránce soutěže. Za každou správně zodpovězenou otázku obdrží soutěžící 1
bod, přičemž u každé otázky je právě 1 odpověď správná. Maximální počet bodů, který může
soutěžící získat, je 20. Časový limit na zodpovězení všech otázek činí 60 minut. V případě
vypršení časového limitu budou soutěžícímu započítány dosud zodpovězené otázky.
Výsledek včetně bodového zisku bude organizátorem zaslán na kontaktní e-mailovou adresu
zákonného zástupce.

3.2. Soutěžní otázky jsou připraveny v odlišné obtížnosti pro tyto dvě kategorie soutěžících:
A) ročníky prvního stupně základní školy
B) ročníky druhého stupně základní školy společně s nižšími ročníky víceletých gymnázií

3.3. Každý soutěžící se může zúčastnit maximálně jednou, resp. při vícenásobné účasti bude
soutěžícímu počítán pouze první pokus.
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4. Vyhodnocení soutěže a výhry

4.1. Po skončení každého kola obdrží 10 nejlepších soutěžících bez rozlišení kategorie věcné
ceny. Při rovnosti bodů soutěžících rozhodne o konečném pořadí soutěžích los. Za účelem
předání výhry bude zákonný zástupce soutěžícího kontaktován prostřednictvím e-mailové
adresy uvedené v přihlašovacím formuláři.

4.2. Po skončení posledního kola vyhodnotí organizátor, které třídy se umístily na celkovém
prvním, druhém a třetím místě, a to bez rozlišení kategorie. Pro vyhodnocení pořadí sečte
organizátor bodové výsledky nejlepších 10 soutěžících z dané třídy v každém kole.
Nejúspěšnější třídou se stane třída s nejvyšším bodovým výsledkem dle stanovených
pravidel. Zúčastní-li se ze třídy menší počet žáků než 10, zbylá místa budou ohodnocena 0
body. Při rovnosti bodů tříd rozhodne o konečném pořadí los.

4.3. Příklad hodnocení třídy podle bodu 4.2. je uveden v následující tabulce:

1. kolo
Počet soutěžících 12

Jednotlivé bodové výsledky 20, 20, 19, 12, 11, 11, 10, 10, 6, 6, 5,
2

Součet 10 nejlepších výsledků
= bodový zisk třídy v kole 125

2. kolo
Počet soutěžících 7
Jednotlivé bodové výsledky 20, 20, 19, 17, 17, 17, 15
Součet 10 nejlepších výsledků
(zde 7 výsledků + 3x0) =
bodový zisk třídy v kole

125

Počet bodů třídy po 2 kolech 250

4.4. Třídy, které se po 3 kolech umístí na celkovém prvním, druhém a třetím místě, obdrží
drobnou odměnu (každý žák této třídy, nejen žák zapojený do soutěže). Každý žák této třídy,
který se soutěže zúčastnil, obdrží navíc hodnotnou výhru, a to podle celkového umístění třídy
(první, druhé či třetí místo v kategorii). Za účelem předání výhry organizátor kontaktuje přímo
školu, jejíž třídě má být výhra předána.

4.5. Organizátor ověří u jednotlivých škol správnost údajů uvedených v přihlašovacím formuláři
(jméno a příjmení soutěžícího žáka a název jím navštěvované školy a třídy), a to u
soutěžících, kteří mají obdržet výhry ve smyslu bodů 4.1 a 4.2. těchto pravidel (a tedy
v případě bodu 4.2. svým výsledkem rovněž přispějí k celkovém umístění třídy). Pakliže se u
školy nepodaří ověřit, že soutěžící skutečně navštěvuje danou třídu školy, budou veškeré
jeho výsledky v soutěži anulovány. Následné přehodnocení výsledků se provede opět podle
bodů 4.1. a 4.2. těchto pravidel.

4.6. Výsledky soutěže organizátor uveřejní na svých internetových stránkách, popřípadě jiným
vhodným způsobem (sociální sítě a podobně).
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5. Doplňující informace a ochrana osobních údajů

5.1. Organizátor si vyhrazuje právo provést případné změny v těchto pravidlech či tato pravidla
podle potřeby doplnit, a to tak, aby nenarušil férovost soutěže. Organizátor si rovněž
vyhrazuje právo soutěž zrušit. Jednotlivé případně oznámené výhry jsou předpokládané.
Nejedná se o veřejný příslib.

5.2. Přihlášením do soutěže (vyžadujícím potvrzení seznámení s pravidly soutěže a souhlas se
zpracováním osobních údajů) soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních
údajů (jméno a příjmení soutěžícího žáka, název navštěvované školy, název navštěvované
třídy a jméno, příjmení a kontaktní e-mailová adresa zákonného zástupce) statutárním
městem Brnem pro účely organizačního zabezpečení soutěže, včetně vyhodnocení a
vyhlášení výsledků soutěže a předání výher jednotlivým soutěžícím a třídám, ve smyslu tzv.
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). To se týká rovněž případných dalších
poskytnutých osobních údajů nezbytných pro předání výhry, dle zvoleného způsobu předání
výhry (např. adresa bydliště).

5.3. Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k organizačnímu
zabezpečení soutěže, včetně vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže a předání výher
jednotlivým soutěžícím a třídám. Osobní údaje bude organizátor zpracovávat přímo osobami
zaměstnanými u organizátora a dále prostřednictvím zpracovatele pověřeného
organizátorem, ABBBA Consulting, s.r.o., IČO: 058 38 584, se sídlem Pod bateriemi 90/9
162 00 Praha, který zajišťuje provoz soutěžní webové aplikace. Za účelem ověření
pravdivosti údajů budou předávány údaje konkrétní škole ve smyslu bodu 4.5. těchto
pravidel. Další informace o zpracování osobních údajů jsou k nalezení na internetové
adrese https://www.brno.cz/gdpr/ a v souvisejících záznamech o činnostech zpracování na
internetové adrese https://www.brno.cz/gdpr/zaznamy-o-cinnostech-zpracovani/.
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