Pořadatel Hry. Statutární město Brno, IČ: 44992785 se sídlem Dominikánské nám. 196/1,
Brno 601 67, e-mailová adresa: informace@brno.cz (dále jen „Pořadatel“), pořádá tuto
marketingovou soutěž na webové stránce hra.brnoconeni.cz (dále jen „Hra“), jejíž postup a
podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
Doba trvání hry. Hra probíhá v době od 13. 10. 2018 do 8. 12. 2018 (dále jen „Doba trvání
hry“).
Soutěžící a Soutěžící týmy. Hra je určena týmům, složených ze 2 až 5 soutěžících. (dále jen
„Tým“). Soutěžícím se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen
„Soutěžící“). Každý Soutěžící se může Hry zúčastnit pouze jednou a být součástí pouze
jednoho Týmu. Soutěžící mladší 18 let se mohou Hry zúčastnit pouze se souhlasem svého
zákonného zástupce, který jsou povinni na žádost Pořadateli doložit. Ze Hry jsou vyloučeni
zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.
Princip Hry. Hra se skládá z pěti ucelených celků (dále jen „Kola hry“, případně „Kola“), které
jsou zveřejňovány postupně. Úkolem Týmu je v každém Kole hry vyřešit co nejvíce šifer a
logických úloh. Vyřešením šifry a logické úlohy se rozumí získání jednoslovného hesla a jeho
následné vložení do herního systému na stránce hra.brnoconeni.cz. Za správné řešení budou
Týmu přičteny body a zapsán čas od doby, kdy Tým začal řešit úkoly daného Kola.
Vnitřní dělení Hry – 1. – 4. kolo. Úspěch soutěžících v 1. až 4. kole hry představuje
kvalifikační kritérium pro účast v 5., tzv. finálovém kole (dále jen „Finále“). Do finále
postupuje 100 Týmů s nejvyšším součtem bodů z 1. až 4. kola (při shodě bodů bude
rozhodovat nejnižší součet časů z 1. až 4. kola) k neděli 2. 12. 2018, 23:59:59 hodin.
Vnitřní dělení Hry – Finále. Finále proběhne v sobotu 8. 12. 2018 za využití principů
popsaných výše. Týmy, splňující podmínku účasti (viz. předchozí bod) budou k účasti na
Finále pozváni e-mailem (rozeslaným v pondělí, 3. 12. 2018) rozeslaným na adresu uvedenou
při registraci Týmu. V případě zřeknutí se účasti na Finále kvalifikovaným Týmem může být
jeho místo nabídnuto dalšímu Týmu v pořadí.
Výhry. Výhry respektují vnitřní dělení hry a jsou dvojího typu.
Výhry v 1. až 4. kole. V každém z kol je k dispozici 5 výher, dohromady tedy 20 výher. Tyto
výhry jsou představovány zážitkovými akcemi pro dané týmy popsanými na
hra.brnoconeni.cz/vyhry/. Výhry náleží 5 týmům, které dané kolo projdou jako první, získali
více jak 0 bodů a současně ještě nezískali výhru v některém z předchozích kol.
Pořadatel bude Výherce informovat o výhře v nejbližším možné termínu pomocí emailu
uvedeného při registraci Týmu. Zážitkové akce pro dané týmy mají stanovené pevné datum
realizace a je na Týmu, zda se zážitkové akce zúčastní. Neúčastní na akci nárok na Výhru
zaniká a Výherci nemají nárok na jakékoli náhradní plnění.
Výhry ve finále. Výhrou jsou 3 zážitkové akce pro Týmy popsané na
hra.brnoconeni.cz/vyhry/. 3 týmy s nejvyšším součtem bodů získaných během Finále a
nejmenším časem absolvování Finále získají každý jednu z těchto výher. Pořadatel bude

Výherce informovat o výhře v průběhu vyhlášení výsledků Finále bezprostředně po jeho
dokončení všemi zúčastněnými týmy. S Výhercem se následně dohodne na termínu realizace
výhry, ne však později než 3 měsíce od ukončení Hry.
Pokud nebude Výhra čerpána do 3 měsíců od jejího získání z důvodů na straně Týmu,
propadá Výhra ve prospěch Pořadatele a Tým nemá nárok na jakékoli náhradní plnění.
Podmínky čerpání Výhry. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit
v hotovosti a nelze nárokovat jakékoli náhradní plnění.
Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Týmu, Soutěžícího či jiné
osoby, která dopomohla danému Týmu či Soutěžícímu k získání Výhry. Pořadatel si vyhrazuje
právo v takových případech Tým nebo Soutěžícího vyloučit.
Souhlas Soutěžícího. Soutěžící se účastní na Hře zavazuje udržovat po Dobu trvání hry
mlčenlivost ohledně způsobu řešení jednotlivých úloh a získaných hesel. Sdělení těchto
skutečností jakékoli třetí osobě mimo členy Týmu se považuje za podstatné porušení
pravidel Hry a Soutěžící nebo celý Tým může být v takovém případě Pořadatelem vyloučen.
Registrací Týmu a také samotnou účastí na Hře vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly
a bere na vědomí, že pro účely organizace Hry a po Dobu trvání hry bude Pořadatel
zpracovávat jeho registrační údaje (název Týmu, email a heslo), které Pořadateli poskytne.
Poskytnutí registračních údajů je nezbytnou podmínkou k vstupu do hry (bez těchto údajů
není technicky možné Hru poskytnout).
Poskytnutí dalších údajů (např. informace o členech týmů) je dobrovolné a data mohou být
kdykoliv Soutěžícím upravena či smazána pomocí nastavení dostupných na webové stránce
hra.brnoconeni.cz. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v
rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat
Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu,
omezení zpracování, doplnění nebo likvidaci údajů). Soutěžící berou na vědomí, že výše
uvedené osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány pouze po Dobu trvání hry a dobu
trvání oprávněného zájmu správce na zpracování těchto osobních údajů.
Soutěžící může při registraci souhlasit se zařazením svého emailu do databáze sloužící
k emailové rozesílce informací o případných dalších hrách v rámci projektu Brno, co není.
Zpracovatel dat. Pouze pro účely realizace hry mají k výše zmíněným osobním údajům
v nezbytném rozsahu kromě Pořadatele přístup také pověřené osoby zpracovatelů dat,
kterými jsou:
1) MEDIA AGE s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1927/8, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 26977958,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
49453
2) Cryptomania s.r.o., Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 29248370, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68110
Práva pořadatele. Pořadatel je oprávněn bez náhrady a bez upozornění ze Hry vyřadit Tým,
který nesplňuje podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
Stejně tak je pořadatel oprávněn bez náhrady a bez upozornění ze Hry vyřadit Tým, u něhož
existuje podezření na podvodné jednání, jednání poškozující herní prvky či jednání v rozporu
s dobrými mravy.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Hry, za
nedoručení jakékoliv e-mailové zprávy. Pořadatel neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou
Soutěžícím v souvislosti s hraním Hry, ať již materiálního či nemateriálního charakteru.
Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Hry včetně rozhodnutí o
neudělení Výhry ve Hře. Pořadatel má právo tuto Hru kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit,
zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá
právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve Hře, a to ani v případě změny těchto
Pravidel.
Další ujednání. Pro hraní hry je nezbytné internetové připojení a vhodné hardwarové vybavení,
např. chytrý telefon či tablet s rozlišením vhodným pro čtení webového obsahu.
Hra je Soutěžícím zpřístupněna bezúplatně. V souvislosti s hraním Hry nevznikají Soutěžícím
jiné náklady než náklady na internetové připojení a použité hardwarové vybavení.
Soutěžící je oprávněn kdykoli bez udání důvodu s hraním Hry přestat.

Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel
uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na hra.brnoconeni.cz

Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na hra.brnoconeni.cz
Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 1. 9. 2018.

