
Pravidla letní cyklistické soutěže – 

Projeďte Českou republiku po 50. rovnoběžce, 

Získejte titul Krále 50. rovnoběžky 2021 

 

Název soutěže:  Král 50. rovnoběžky 2021 

Organizátor/ Pořadatel:  Slavia pojišťovna Sportovní tým z.s., se sídlem Praha 5 - 

Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 zapsaného ve 

spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 

L, vložka 7085 

Druh akce:    individuální cyklistická soutěž  

Termín soutěže:   v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 

Druh kola pro absolvování:  horské či silniční kolo – volba závisí na účastníkovi 

Princip soutěže:  projetí České republiky po 50. rovnoběžce vlastní trasou při 

    respektování definovaných průjezdných bodů   

Podmínky soutěže: závod musí každý účastník absolvovat na jednom z výše 

uvedených druzích kol a absolvovat tak trasu 50. rovnoběžky se 

všemi 7 danými povinnými průjezdnými body, na kterých se 

vyfotí (udělá selfie), nebo získá jiný doklad o průjezdu (např. 

účtenku z obchodu) a zaslat na e-mail organizátora 

kral50@slavia-pojistovna.cz do 30. 9. 2021. 

Akce se smí účastnit pouze závodník starší 15 let. Závodníci do 

15 let se mohou akce zúčastnit pouze za doprovodu osob 

starších 18 let. Závodník je povinen dodržovat aktuální platná 

vládní nařízení v termínu konání a účasti na akci. 



Odměny pro účastníky:  1. místo: PRIZE MONEY v hodnotě 10.000 Kč, Pohár Krále 50. 

rovnoběžky 

2. – 6. místo: celodenní vstup do zábavního aquaparku 

Aquapalace Praha pro 2 osoby 

7. – 10. místo: poukázka v hodnotě 500 Kč na nákup 

sportovního zboží   

Navíc: 1. – 3. místo získá od našeho partnera Atex Sport 

dárkové poukázky na nákup zboží dle vlastního výběru + 1. – 5. 

místo sportovní doplňky od partnera Hisport CZ (produkty 

sportovní výživy Eurosport a doplňky pro sportovce značky  

Run & Move). 

Každý účastník, který splní všechny průjezdné body: certifikát, 

medaile a funkční sportovní triko s potiskem – Král 50. 

rovnoběžky. 

Princip měření času:  určující jsou den a čas startu a den a čas dosažení cíle, výsledný 

čas je rozdíl v hodinách a minutách. Tzn., že do času se počítá i 

spánek, jídlo, výletní zajížďka apod.! 

Vyhlášení soutěže: vyhlášení proběhne nejpozději do 29.10.2021, předání cen 

v sídle centrály Slavia pojišťovny a.s. osobně, či zaslání poštou 

dle aktuální situace 

Termín dodání fotek    

a dokladů ze závodu:   po dokončení Vašeho závodu kdykoliv, nejpozději do 30.9.2021 

 

 Konkrétní povinné body/7 foto-pointů:  

1. Start – náměstí města Chebu (Karlovarský kraj), 

2. Branišov (okres Karlovy Vary), 

3. Nižbor (Středočeský kraj),  

4. Kouřim (Středočeský kraj),  

5. Moravany (Pardubický kraj),  

6. Šumperk (Olomoucký kraj),  

7. Cíl – náměstí města Opava (Moravskoslezský kraj) 



Odkaz na mapu s povinnými průjezdnými body: https://mapy.cz/s/bobolehodu 

Pravidla a podmínky soutěže:  

Povinností každého účastníka soutěže je projet všemi povinnými body danými pořadatelem 

soutěže. Průjezdnými body jsou obce, které se nacházejí nejblíže k místům, kde probíhá  

50. rovnoběžka Českou republikou a protíná se s jednotlivými poledníky. Trasa představuje 

vzdálenost přibližně 500 km. 

Start soutěže je na náměstí města Chebu v Karlovarském kraji. Cílem je náměstí města 

Opava. Je však na účastníkovi, zda si místo startu a cíle prohodí, tedy zda bude začínat ve 

městě Opava a soutěž zakončí ve městě Cheb či naopak.  

Každý účastník je ovšem povinen začít závod z jednoho z krajních zadaných bodů republiky  

a projet všemi zadanými body, ve kterých je jeho povinností získat doklady o průjezdu těmito 

místy. Nejlépe pořídit vlastní foto (selfie) z každého průjezdného bodu, v případě, že by 

účastník neměl možnost získat fotografii z průjezdných bodů, lze je nahradit například 

účtenkou z obchodu v daném místě. 

Po dokončení celého závodu, tzn. splnění a projetí všech foto-pointů, je povinností každého 

účastníka zaslat veškeré fotografie a doklady ze všech průjezdných bodů na e-mail 

organizátora: kral50@slavia-pojistovna.cz. A to včetně dne a času startu a dne a času 

dosažení cíle!  

Rozhodující je datum a čas přijetí e-mailu od účastníka s požadovanými materiály a splnění 

všech podmínek soutěže. 

Organizátor/pořadatel prověří zaslané, výše zmíněné, materiály a v případě uznání o 

správném absolvování, poté na jejich základě zašle účastníkovi danou odměnu v uvedeném 

termínu vyhlášení soutěže. Bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil, obešel či se 

pokusil porušit či obejít Pravidla soutěže, má pořadatel právo nepřiznat soutěžícímu výhru 

v soutěži. 

Nejlepších 10 časů bude oceněno věcnými cenami.  

Mezi cenami pro nejúspěšnější budou například i ty od našich partnerů společnosti Atex Sport 

anebo také Hisport CZ. 

Účastník závodu s nejrychlejším časem absolvování celého závodu, se bude moci pyšnit 

https://mapy.cz/s/bobolehodu
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titulem Král 50. rovnoběžky pro rok 2021, obdrží pohár – Král 50. rovnoběžky. A může se 

těšit na PRIZE MONEY v hodnotě 10.000 Kč. 

Každý účastník, který splní projetí celé trasy a dokončí závod, dostane od pořadatele závodu 

funkční sportovní triko s potiskem – Král 50. rovnoběžky, medaili a certifikát o absolvování 

soutěže. Svou konfekční velikost zašle účastník v e-mailu spolu s materiály o absolvování, 

které bude zasílat na e-mail organizátora/pořadatele, viz výše.  

 

Upozornění:  

Účastníci souhlasí s použitím zaslaných fotografií k marketingovým účelům, resp. 

uveřejněním fotografií na sociální síti Facebook, a dalších sociálních sítích používaných 

pořadatelem/organizátorem soutěže, stejně tak souhlasí se zveřejněním fotografií 

prostřednictvím www stránek pořadatele - https://www.slaviapojistovnasportteam.cz/. 

Dále, aktem zaslání požadovaných materiálů na e-mail organizátora/pořadatele, účastníci 

souhlasí s uchováváním jejich e-mailových adres, které organizátor/pořadatel uloží do své 

databáze pro možnost informování v případě konání dalších akcí organizátora/pořadatele. 

Pořadatel nenese odpovědnost za průběh konání celého závodu a nenese odpovědnost za 

zdraví a život účastníka během celého závodu. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu 

na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na této akci nebo jejím sledování. 

Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené.  

Informace o ochraně osobních údajů:  

Správcem osobních údajů je pořadatel. Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že v 

souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy ke 

zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně za účelem realizace této soutěže dle uvedených 

Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v 

rozsahu jméno a příjmení, adresa výherce za účelem zaslání odměn. Osobní údaje budou užity 

výlučně̌ za účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže 

dle uvedených Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace 

výher. Osobní údaje výherců budou z důvodů organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let. 

https://www.slaviapojistovnasportteam.cz/

