Podmínky soutěží:
20% slevu na produkty SmartMaps získá každý, kdo zašle v roce 2010 cyklotrasy, které budou
splňovat níže uvedené podmínky pro uveřejnění na serveru BIKEtrip.cz.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést při zasílání trasy jméno a příjmení, bydliště (alespoň město) a email autora. O schválení trasy bude autor informován e-mailem, kterým mu bude současně zaslán
slevový kód.
Soutěží o ceny se může zúčastnit každý kdo zašle v období od 1.4.2010 do 30.6.2010 alespoň 3 (tři)
cyklotrasy, které budou splňovat níže uvedené podmínky pro uveřejnění na serveru BIKEtrip.cz.
1) Pro každou kategorii tras (rodinné, turistické, biker a hardcore) je vyhlášena samostatná
soutěž o nejaktivnějšího přispěvatele.
Cenou jsou digitální Turistické mapy TM25 - KOMPLET CR 1:25000, SmartMaps.
Cenu získá ten kdo v uvedeném období - 1.4.2010 do 30.6.2010 - zašle nejvíce tras, které budou
splňovat podmínky. V případě rovnosti počtu zaslaných tras v dané kategorii rozhoduje celkový počet
zaslaných tras, pokud by i zde byla shoda, rozhoduje počet obeslaných kategorií. V případě shody ve
všech třech parametrech rozhoduje, kdo dříve zaslal první trasu v uvedeném období. V případě
naprosté shody všech parametrů bude vítěz vybrán losem.
2) Současně je připravena cena pro toho, kdo pošle trasy z co největšího počtu krajů České
Republiky.
Soutěž začíná 1.4.2010 a končí okamžikem, kdy někdo pošle trasy ze všech krajů ČR nebo
30.10.2010
Cenou jsou digitální Turistické mapy TM50 - KOMPLET CR 1:50000, SmartMaps
V případě, že nikdo nepošle trasy ze všech krajů, rozhoduje počet krajů, ze kterých jsou trasy, dále
rozhoduje celkový počet tras a následně los.
Trasy posílejte na e-mail: bike-trip@bike-trip.cz
Každá trasa může být uveřejněna pouze jednou, tedy již zaslané trasy neposílejte, nebudou uznány.
Soutěží se může zúčastnit každý občan České republiky. Účastnit se můžete libovolného počtu
soutěží. Ceny budou rozeslány do 15 dnů od ukončení soutěžní lhůty.
Ze soutěže jsou vyloučeni zakladatelé serveru BIKEtrip.cz

Popis co musí trasy splňovat (najdete též na BIKEtrip.cz) a rozsah popisu:
1. Název
2. Kategorii (dle obtížnosti: rodina, biker, turista nebo hardcore)
3. Délku trasy (přibližnou délku v km)
4. Časovou náročnost (půldenní, denní, víkendová)
5. Popis trasy
5.1. Vlastní popis trasy
5.2. Výchozí a cílový bod trasy
5.3. Křižovatky (upozorněte na odbočky)
5.4. Upozornění na nebezpečí (pokud o nějakém víte – př. Obtížný sjezd na nenáročné trase.
Přejezd 1km po silnici I. třídy, atd.)
5.5. Význačná nebo zajímavá místa
5.6. Občerstvení
5.7. Možnost servisu kol
5.8. Možnost dopravy v místě trasy (vlakové nebo autobusové zastávky)
! DŮLEŽITÉ !
Myšlenkou BIKEtrip je vyhledávat a popisovat trasy vedoucí mimo silnice (akceptovatelné jsou
nepříliš dlouhé přejezdy po silnici III. třídy).
Trasy vedoucí z velké části po silnici NEBUDOU ZAŘAZENY ! Více se dočtete na
http://www.bike-trip.cz/O_Trasach.php Trasy posílejte na e-mail: bike-trip@bike-trip.cz

Bikeři sobě!
BIKEtrip team

