Pravidla GOODWAYS
1. Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k
tobě!
Drž se Desatera Božích přikázání, které obsahuje pravidla, která jsou pro nás
těmi nejdůležitějšími, jaká vůbec na světě jsou.

2. Celý závod jedeš na vlastní nebezpečí!
I když se za vás za všechny budeme modlit, tak si vaše jednání a počínání při
závodě na triko nevezmeme. Proto se zamyslete nad vším, co budete při
závodě činit, abyste si byli jisti tím, že to jak fyzicky, tak i psychicky zvládnete.
Tím, že se závodu zúčastníte, souhlasíte s tím, že ponesete plnou
zodpovědnost za svoje jednání a za případné následky, které vyplynou právě
z vašeho jednání. Jeden člen týmu je plnoletý, je mu tedy 18+ a druhý člen
týmu má nejpozději den před závodem 15 let. V okamžiku, kdy jeden člen
týmu není plnoletý, pak s jeho účastí v závodu musí souhlasit rodiče a
písemně tento souhlas doloží. Rodiče souhlasem s účastí svého neplnoletého
dítěte dávají na vědomí pořadatelům závodu, že za něj berou veškerou
zodpovědnost.

3. Pravidla pro průběh závodu!
3.1.
Obsazení týmu
Každý tým se skládá ze dvou osob, které spolu cestují a plní úkoly po celou
dobu závodu. Jestliže se jeden člen týmu rozhodne skončit, pak tím končí celý
tým.
3.2.
Trasa závodu
Trasu si tvoří každý tým sám. Cílem trasy by mělo být projet všech 14 krajů a
v každém kraji splnit MAINTASK a úkol víry. Mít to naplánované tak, aby toho
každý tým stihl co nejvíc a pořádně si to užil.
3.3.
MAINTASK A ÚKOL VÍRY
V každém kraji naší české země na vás čeká jeden MAINTASK a jeden úkol
víry.
MAINTASK - navštívit vybraný kostel a udělat si u něj týmové selfie. Všechny
kostely budou zveřejněny týden před začátkem závodu na našem webu a v
aplikaci, do které budou mít všichni soutěžící přístup.
ÚKOL VÍRY – vždy v okolí místa, kde se bude nacházet MAINTASK, na vás
čeká ještě jeden další úkol. Nebude to nic tak jednoduchého jako udělat crazy
fotku před kostelem. Mnoho z vás zde bude muset vyjít ze své komfortní zóny
a opravdu půjdou překonat sami sebe. Tyto úkoly se zobrazí až den před
závodem opět na našem webu a také budou v naší aplikaci pro soutěžící.
(Btw. budou to samozřejmě úkoly, ve kterých budeme myslet více na druhé
než na sebe)

3.4.
Denní úkol
Závod není jen o tom cestovat z místa na místo a tam pomáhat druhým.
Zažijete při závodě i spoustu zábavy a k tomu vám pomůžou i tak zvané denní
úkoly. Každý takový úkol je určen na odreagování a třeba k vytvoření skvělých
a vtipných snímků z vašeho cestování. Denní úkol se vždy dozvíte ve vaší
aplikaci ve 20 hodin. Tento úkol bude vždy platit pro následující den.
3.5.
Peníze a stravování
Co se týče peněz, tak není žádná spodní ani horní hranice, kolik můžete při
cestě utratit, ale za každou utracenou korunu se vám strhávají body. Cílem je
tedy utratit co nejméně peněz. Nejlépe bude, když neutratíte ani korunu!
Jestliže po cestě k nějakým penězům přijdete, ať už si je vyděláte nebo je
dostanete za nějakou pomoc, tak za tyto peníze se vám body nestrhávají a
můžete s nimi naložit jakkoliv.
V rámci jídla je to o něco náročnější. Potraviny máte povolené mít u sebe
maximálně na první den. Po zbytek závodu za jídlo budete buď utrácet, nebo
si na jídlo přijdete jinak. Netýká se to pouze vody. Jsou však do toho
započítány i veškeré další lidské potřeby jako jsou cigarety, káva a alkohol.
Nezapomeňte však na to, že nežebráme a žebráním nechceme nic získat!
3.6.
Cestování
Jak budete cestovat je zcela na vás. Jediné, co není povoleno, je využívat
vlastní přepravní prostředky. Tím se myslí vaše auto, letadlo, motorový člun a
spousta dalších věcí. To, co vám bude povoleno z vašich přepravních
prostředků, je pouze kolo, koloběžka, skateboard či kolečkové brusle. Jestliže
se rozhodnete neviužít ani jednoho z těchto prostředků, pak jste buď odkázání
na utrácení za vlaky či autobus, nebo se vrhnete do stopování – což je ta
nejlepší varianta!
3.7.
Vyrážíte zcela (NE)připraveni
Jakmile budou zveřejněna místa, kde budete plnit Maintasks a úkoly víry, tak
ať nikoho nenapadne si na těchto místech dopředu zařizovat nocleh či cokoliv
jiného. Zveřejněny jsou pouze proto, abyste se každý z vás měl na co těšit! Je
tedy zcela zakázáno si cokoliv domlouvat dopředu! Po startu už je to však
dovoleno.
3.8.
Každodenní zpětná vazba
Každý tým má povinnost nám dát o sobě každý den vědět v podobě krátké
zprávy v aplikaci, do které mají přístup. Je tedy více jak nutné, aby každý tým
měl minimálně jeden chytrý telefon, přes který s námi může komunikovat a
tento telefon měl mobilní síť (data). Každý den se od každého týmu očekává
takováto zpětná vazba do 20 hodiny. V den, kdy závod končí, již týmy posílat
zprávu nemusí. Postačí, když dorazí do cíle.

Zpětná vazba musí obsahovat: Polohu vašeho týmu, jak se cítíte (v jedné větě
vaše pocity z právě prožitého dne) a celkovou výši vaší útraty – Jestliže
utratíte vydělané peníze, tak jste nic neutratili!
3.9.
Start a konec závodu
Sraz všech týmů bude tři hodiny před startem závodu v Praze na místě, které
bude dopředu všem účastníkům sděleno přes email.
Závod odstartuje 8. 8. 2020 a do cíle se musí každý tým dostat nejpozději
15. 8. 2020 v 16h! Vyhlášení výsledků a vítězů proběhne v 18h.

4. Pojištění
Nepřebíráme za tebe a tvůj tým zodpovědnost, ale přesto chceme, abyste
byli v průběhu závodu “krytí”. Proto pojedete závod jako členové Sdružení
Petrov, které akci pořádá. Díky tomu se na vás bude vztahovat úrazové
pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu (pokud přesáhne částku 1.000
Kč). Více informací v odkazech.
5. BONUS NA ZÁVĚR
Po celou dobu závodu na vás ještě čekají také bonusové úkoly, které můžete
plnit kdykoliv během závodu nebo se vám je právě průběhem závodu podaří
splnit. Jaké to budou úkoly, se nechejte překvapit.

