Turnaj Tříd 2022 ve finanční gramotnosti
v on-line hře FinGRplay.cz
Pravidla soutěže:
1. ABC finančního vzdělávání, o.p.s., Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00
Plzeň, IČO 29118531, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským
soudem v Plzni oddíl O, vložka 155 (dále jen „Pořadatel“ nebo „ABCfv“), pořádá tuto soutěž v
on-line hře spravované na stránce www.fingrplay.cz pro školy, (dále jen „Soutěž“), jejíž
postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 21. do 27. 3. 2022. Na vyžádání je možné hrát i
dříve, o 1-2 dny (dále jen „Doba soutěže“).
3. Soutěžící. Soutěže se mohou účastnit třídy SŠ a odborných učilišť, jejichž sídlo je v ČR, a které
zaregistruje učitel nejpozději do 15.3. 2022 (dále jen „Soutěžící“). Ze Soutěže jsou vyloučeni
zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
4. Princip Soutěže. Soutěžící hrají za sebe a v třídních týmech. Úkolem soutěžících je provést
rodinu úspěšně finančním životem v simulaci na stránce www.fingrplay.cz. Pořadatel na této
stránce zveřejní turnaje pro registrované třídy, poskytne učitelům potřebné instrukce,
přístupy a součinnost. Do soutěže vstupují pouze výsledky zahrané v příslušném turnaji.
Výhercem je jedinec a třída, kteří dosáhnou nejvyššího bodového zisku. U jedince rozhoduje
absolutní výše, u třídy průměr dosažených bodů přičemž minimální počet hráčů za třídu musí
být min 10.
5. Výhra. Výhrou jsou věcné ceny pro jednotlivce, knížky, akce a pomůcky k dalšímu rozvoji a
vzdělávání pro třídy (dále jen „Výhra“)..
6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce informovat o
výhře emailem uvedeným při registraci, nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže.
Pořadatel se následně s Výhercem dohodne na způsobu předání Výhry.
7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně
vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové
dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních
předpisů.
8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby,
která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
9. Souhlas Soutěžícího. Přihlášením do hry FinGRplay.cz a vložením kódu pozvánky
k soutěžnímu turnaji, vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro
účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho hráčské jméno
(nick) a emailovou adresu, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů
je dobrovolné. 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, doplnění nebo
likvidaci údajů).
10. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené
těmito Pravidly.
11. Pořadatel nenese odpovědnost za technické chyby při realizaci Soutěže, které nemůže
ovlivnit, např. výpadky připojení, zastaralé prohlížeče, za doručení emailové zprávy o Výhře
dle čl. 7 těchto Pravidel je-li adresa uvedena chybně, plná schránka atp.. Pořadatel má právo
konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry
v Soutěži. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani
v případě změny těchto Pravidel.

12. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel
uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.FinGRplay.cz.
13. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná
na www.FinGRplay.cz.
14. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 2. 2. 2022.

