
Pravidla soutěže

„Výzva The Brave Brain“
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Tento dokument (dále jen „Pravidla“) obsahuje závazná pravidla  soutěže „Výzva The Brave Brain“ 
(dále jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou spolu se Zásadami ochrany osobních údajů, dostupnými na 
stánkách  https://thebravebrain.com jedinými dokumenty, které upravují pravidla Soutěže, a to bez 
ohledu na území.

1. Obecné informace k Soutěži

1.1. Pořadatelem Soutěže je společnost Kikiriki Games s.r.o., IČO: 13955055, se sídlem Kigginsova 
1522/6a,  Slatina,  627  00  Brno,  zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem 
v Brně pod sp. zn. C 125772, e-mail: info@kikirikigames.com (dále jen „Pořadatel“).

1.2. Soutěž probíhá v termínu od 00:00 hodin dne 17. 10. 2022 do 24:00 dne 28.02.2023. Výherci 
Soutěže budou určeni v přiměřené době po skončení Soutěže.

1.3. Soutěž bude probíhat po celou Dobu soutěže na stránkách  https://thebravebrain.com, a to 
prostřednictvím formuláře Google Forms.

1.4. Soutěž spočívá ve vytvoření kvízových otázek účastníkem (dál jen „Otázka“ či „Otázky“) do 
vědomostní hry The Brave Brain, kterou Pořadatel vytváří (dále jen „Hra“). Aby Otázka mohla 
být připuštěna do Soutěže, musí splňovat podmínky uvedené v čl. 2 Pravidel.

2. Vytváření Otázek

2.1. Aby mohla být Otázka připuštěna do Soutěže, musí splňovat základní náležitosti:

2.1.1. Otázka musí zahrnovat jednu správnou a tři špatné odpovědi;

2.1.2. Otázka a správná odpověď musí být ověřitelná a nesmí se týkat minoritního tématu, 
které je známé jen omezenému počtu lidí;

2.1.3. Otázka nesmí být chráněna právem duševního vlastnictví třetí osoby;

2.1.4. Otázka nesmí porušovat základní pravidla slušnosti, obsahovat osobní údaje třetí osoby, 
být urážlivá, nemorální či jakkoliv zasahovat do práv třetích osob;

2.1.5. Otázka musí splňovat podmínky uvedené v čl. 7 Pravidel.

2.2. Pořadatel si vyhrazuje právo Otázku ze soutěže a Hry vyřadit v případě, že Otázka nesplňuje 
pravidla uvedená v tomto dokumentu, popřípadě pokud vyhodnotí, že se Otázky nehodí do 
Hry.

2.3. Účastník výslovně prohlašuje, že je srozuměn s tím, že se Otázky i  v případě, že se nestane 
vítězem, použijí jako obsah ve Hře.

3. Podmínky účasti v Soutěži

3.1. Do Soutěže se může zapojit pouze fyzická osoba starší 15 let. V případě, že osoba nenabyla 
plnoletosti, popř. není plně způsobilá obecně k uzavření smlouvy, může se přihlásit pouze na 
základě souhlasu svého zákonného zástupce a pod jeho dohledem.

3.2. Účastník  je  povinen  sdělit  všechny  potřebné  údaje.  Účastník  je  dále  oprávněn  svoji  účast 
v soutěži kdykoliv ukončit, a to stejným způsobem, jakým do Soutěže vstoupil, popř. zasláním
e-mailu na adresu Pořadatele.

3.3. Pro  vyloučení  pochybností,  účastí  v Soutěži  vyjadřuje  Účastník  souhlas  s pravidly  soutěže 
a zavazuje se dodržovat, zejména je neporušovat či neobcházet. 
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4. Způsob výběru výherců, popis výher a způsob jejich předání

4.1. Výherce Soutěže bude určen následujícím způsobem:

4.1.1. Po skončení soutěže proběhne schvalování Otázek zaslaných všemi Účastníky ze strany 
Pořadatele.  Následně  proběhne  přepočet  Otázek  na  každého  Účastníka  a  určí  se 
sestupné pořadí výherců od výherce s nejvíce schválenými Otázkami.

4.1.2. Výhercem se stane takový Účastník,  který odevzdá alespoň  20 Otázek, které budou 
schváleny Pořadatelem.

4.2. Výhry pro Výherce jsou následující:

4.2.1. Speciální  odznáček na svůj  herní  profil  ve Hře -  získává každý Účastník,  který zašle 
alespoň 20 Otázek, které budou schváleny Pořadatelem.

4.2.2. Balíček pěti herních bonusů a speciální odznáček na svůj herní profil ve Hře  - získává 
každý Účastník, který zašle alespoň 50 Otázek, které budou schváleny Pořadatelem.

4.2.3. Uvedení  svého jména v  titulcích hry a  v  poděkování  na webu thebravebrain.com, 
balíček pěti herních bonusů a speciální odznáček na svůj herní profil ve Hře- získává 
Účastník,  který  se  umístí  na  11.  až  20.  místě  v pořadí  v  počtu  Otázek  schválených 
Pořadatelem.

4.2.4. Tričko  s  motivem  „The  Brave  Brain“,  uvedení  svého  jména  v  titulcích  hry  a  v 
poděkování  na  webu  thebravebrain.com,  balíček  pěti  herních  bonusů  a  speciální 
odznáček na svůj herní profil ve Hře - získává Účastník, který se umístí na 6. až 10 místě 
v pořadí v počtu zaslaných otázek schválených Pořadatelem.

4.2.5. 3D postavičku odvážného mozku, Tričko s motivem „The Brave Brain“, uvedení svého 
jména v titulcích hry a v poděkování na webu thebravebrain.com, balíček pěti herních 
bonusů a speciální odznáček na svůj herní profil - získává Účastník, který se umístí na 
2. až 5. místě v pořadí v počtu zaslaných Otázek schválených Pořadatelem.

4.2.6. Unikátní  tričko  navržené  a  vytvořené  pro  konkrétního  Výherce  na  základě  jeho 
nejoblíbenější Kvízové otázky, uvedení jména na prvním místě v seznamu tvůrců v 
titulcích  hry  a  speciální  poděkování  na  webu  thebravebrain.com,  balíček  deseti 
herních bonusů a speciální odznáček na svůj herní profil - získává Účastník, který se 
umístí na prvním místě v počtu zaslaných Otázek schválených Pořadatelem.

4.3. Výherce  bude  kontaktován  prostřednictvím  e-mailu,  který  zadal  ve  Formuláři  při  odeslání 
Kvízové otázky.

4.4. Pořadatel  je  oprávněn při  předávání  výhry  ověřit  identitu  Výherce  a  požadovat  informace 
k ověření  týkající  se  účasti  v  Soutěži,  včetně  dalších  skutečností  rozhodných  pro  ověření  
způsobu zapojení Výherce do Soutěže a dalších okolností rozhodných pro ověření  férovosti 
soutěže.

4.5. V případě, že se Pořadateli  nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo 
jinak dle předem sdělených pokynů, či  se výherce nepodaří v přiměřené lhůtě kontaktovat, 
Pořadatel je oprávněn výhru nepředat. 

4.6. Výhra  bude  Výhercům  předána  v přiměřené  lhůtě  po  výběru  výherců  a  získání  bližších 
informací pro doručení výhry. 

5. Vyloučení Účastníka ze Soutěže
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5.1. Účastníci nesplňující podmínky v účasti v Soutěže, nebo Účastníci jednající v rozporu s Pravidly, 
nebudou do Soutěže zařazeny, popř. mohou být kdykoliv po dobu trvání Soutěže vyloučeni, a 
to i po jejím skončení. Pro vyloučení pochybností v případě, že se ukáže, že se takový Účastník 
stal Výherce, nemá nárok na výhru a bude vybrán nový Výherce.

5.2. Z účasti ze Soutěže jsou vyloučeny všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném 
obdobném vztahu k Pořadateli,  popř. k třetí osobě, která se podílela na přípravě či realizaci 
Soutěže. Vyloučení z účasti ze Soutěže platí i pro osoby blízké k osobám uvedeným v předchozí 
větě ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Stejně tak se výhra nepředá a bude vybrán náhradní Výherce v případě, že Pořadatel zjistí nebo 
bude mít  oprávněné podezření  na  spáchání  podvodného nebo nekalého jednání  ze  strany  
Výherce či jiné osoby, která dopomohla danému Výherci k účasti či výhře v Soutěži. Pořadatel 
si vyhrazuje právo vyloučit výherce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného 
jednání.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. S ohledem  na  skutečnost,  že  účastí  v soutěži  bude  Pořadatel  zpracovávat  osobní  údaje, 
dovoluje si  Pořadatel  informovat Účastníka o jeho zpracování osobních údajů v  dokumentu 
Zásady  zpracování  osobních  údajů,  která  je  dostupný  na  stránkách 
https://thebravebrain.com/docs/Kikiriki-Games-Zásady-zpracování-osobních-údajů.pdf.

6.2. Pro vyloučení pochybností a s ohledem na skutečnost, že Účastník nemá nárok na získání výhry 
ani na účast v soutěži, je svobodným rozhodnutím Účastníka, zda se soutěže zúčastní či nikoliv.  
S ohledem na výše uvedené Účastník prohlašuje, že si je vědom, že v případě odvolání souhlasu 
se zpracování osobních údajů nebude moci v účasti pokračovat, přičemž tato skutečnost jej 
v případě odvolání jeho souhlasu žádným způsobem neznevýhodňuje.

7. Licenční ujednání a ostatní prohlášení

7.1. V případě, že je součástí účasti v Soutěži sdělení či poskytnutí odpovědi, která může být např. 
jako  literární  dílo  chráněna  zákonem  č.  121/2000  Sb.,  o  právu  autorském  o  právech  
souvisejících  s  právem  autorským  a  o  změně  některých  zákonů  (autorský  zákon),  uděluje 
Účastník Pořadateli  výhradní,  bezúplatnou, neodvolatelnou licenci takové dílo užít  za všemi 
způsoby, včetně komerčních způsobů, zejména k používání, distribuci, úpravě, předvádění či 
vystavování  či  jakémukoliv  užití  v rámci  Hry.  Součástí tohoto  oprávnění  je  i  toto  dílo  dále 
upravovat, uveřejňovat, spojovat s jinými, udělat podlicenci jiným osobám, či tuto licenci dále 
postoupit.

7.2. Účastník  prohlašuje,  že  je  k poskytnutí  licence  dle  odst.  7.1 Podmínek  soutěž  oprávněn  a 
v případě,  kdy  takové  oprávnění  pozbude,  zavazuje  se  o  tom  informovat  a  odškodnit  
Pořadatele v případě, že porušením odst. 7.1 Podmínek soutěže vznikne Pořadateli škoda.

7.3. Účastník prohlašuje, že poskytnutím díla dle tohoto čl.  7 nebude zasaženo ani do jiných práv 
třetích osob, zejména práv na soukromí či ochranu osobnosti.

7.4. Pro  vyloučení  pochybností  platí,  že  za  účast  v Soutěži  nenáleží  Účastníkovi  žádná  odměna 
(kromě  případných  výher),  zejména  ve  formě  licenční  odměny  či  jakékoliv  odměny  za 
poskytnutí  práva  duševního  vlastnictví.  Pro  vyloučení  pochybností  Účastník  výslovně 
prohlašuje,  že se vzdává jakéhokoliv  práva na odměnu či  jakékoliv  plnění (kromě případné 
výhry). 
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8. Všeobecné podmínky 

8.1. Pořadatel nenese odpovědnost za vyšší moc či technické problémy, spočívající v  nedoručení či 
nezobrazení  Účastníka  v rámci  Soutěže  nebo  v souvislosti  se  Soutěží.  Stejně  tak  Pořadatel 
nenese odpovědnost za doručení informace o výhře.

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na předčasné ukončení Soutěže v případě důvodného podezření 
na  podvod  nebo zneužití,  které  ohrožuje  regulérnost  soutěže.  Dále  si  Pořadatel  vyhrazuje 
právo na vyloučení Účastníků, kteří  porušují  pravidla nebo vystupují  tak,  že poškozují  chod 
Soutěže.

8.3. Za jednání dle 8.2 se považuje zejména obcházení či jiné porušování těchto Pravidel soutěže a  
další jednání, která jsou způsobila narušit poctivost, férovost a rovnost mezi Účastníky Soutěže.

8.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na výhru v Soutěži nevzniká právní nárok a nelze se ji 
domáhat soudní cestou.

8.5. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži.

8.6. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit  
její  pravidla.  Pořadatel  si  rovněž  vyhrazuje  právo  výměny  výher  za  výhry,  které  jsou 
odpovídající  náhradou;  Účastník  nemá právo se  domáhat  vyplacení  výhry  v  penězích nebo 
v jiném plnění, než které určí Pořadatel..

8.7. V  případě,  že  dojde  ke  změnám  v  podmínkách  a  pravidlech  soutěže,  bude  toto  učiněno 
písemně  a  zveřejněno  na  stránkách  pořadatele.  Účinnost  této  změny  nastává  okamžikem 
zveřejnění dle předchozí věty. 

8.8. Pořadatel  soutěže si  vyhrazuje  právo  konečného posouzení  splnění  či  nesplnění  podmínek  
stanovených pro získání výher v soutěži.

8.9. Pořadatel tímto prohlašuje, že nepřebírá vůči Účastníkovi žádné jiné závazky.

8.10. Tyto Pravidla jsou závazné od 17. 10. 2022.

 


