
 

 

Pravidla GOODWAYS výzvy 
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. Celou výzvu 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 

výzvě 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.  

Pravidla pro průběh výzvy! 

3.1. Obsazení týmu 

Tým = účastník. Každý tedy plní výzvu sám. Můžete cestovat klidně ve 

skupině, ale úkoly za vás nikdo plnit nesmí. 

3.2. Trasa závodu 

Trasu si tvoří každý tým sám. Můžete být po celou dobu závodu doma, a nebo 

cestovat po zadaných místech. Nejdůležitější je, abyste si to pořádně užili. 

3.3. Rozdělení úkolů 

Čekají na vás 4 druhy úkolů 

Z DOMU – Úkoly pro necestovatele. Ne každý je ochotný vyrazit ven mezi lidi 

a být tedy vystaven většímu ohrožení v podobě nákazy COVID-19. Letos to 

nevadí! Můžeš plnit úkoly doma a zapojit se do výzvy i tak. 

PO OKOLÍ – Úkoly pro menší dobrodruhy. Jestliže máš odvahu vytáhnout 

paty z domu třeba k sousedovi, tak je to skvělá možnost splnit i další stupeň 

úkolů.  

VÝLETOVÉ – Tady už se dostáváme k velkým dobrodruhům. Jestliže už to 

doma nevydržíš a potřebuješ na vzduch někam hodně daleko, tak máš jasno, 

kam vyrazíš, abys splnil další úkoly z výzvy.  

KRUTOPŘÍSNÉ – Úkoly pro opravdové cestovatele! Žádná korona tě 

nezastaví a ty si jedeš to svoje? No dobře, tak k tomu zkus připojit i úkoly 

z této sekce. 

3.4. Peníze a stravování 

V letošním roce je výzva zcela zdarma a stačí se do ní tedy jen přihlásit. Ani 

v rámci stravy vás neomezujeme. Přece jen je nutné, aby se člověk aktuálně 

cítil maximálně fit! 

 

  



 

 

3.5. Cestování 

Jak některé výzvy procestuješ, je zcela na tobě. Jestliže se rozhodnete pro 

auto, kolo, koloběžku, chůzi nebo třeba lyže... Je to zcela na vás. 

3.6. Každodenní dokumentace 

Jestliže splníš nějaký úkol, ihned to prosím zdokumentuj v aplikaci, kterou 

budeš pro závod používat. Půjde o aplikaci Trello a přihlášení do ní ti 

vytvoříme a zašleme před závodem.  

3.7. Start a konec závodu 

Závod začíná 8. 8. 2020 ve 12:00 tam, kde se právě nacházíš, a končí 15. 8. 

2020 ve 12:00 přesně na tom místě, kde právě budeš. Splnění úkolu, které 

nám přijde po konci závodu, již nebudeme počítat. 

4. BONUS NA ZÁVĚR 

Nejlepší 3 závodníky letošní výzvy odměníme výhrou v podobě balíčku plného 

překvapení. A co v balíčku bude? Nechej se překvapit. 


