
 Soutěž Senior Pointu Brno:  

* Název:  

"Se Senior Pointem z Brna kolem světa, 

nebo až na Měsíc" 

 

 

*  Popis: Do soutěže se mohou zapojit všechny naše pobočky Senior Point po celé ČR 

dle vlastního zájmu. Jednotlivé SP si povedou svoji průběžnou agendu záznamu o ušlých 

km za pobočku. Senioři si budou sami dle krokoměru zapisovat a odesílat/ hlásit (na 

email, telefonicky, sms, vhozením lístečku do schránky SP apod.) na svoji pobočku ušlé 

km.  Pokud se vydá ve skupince více osob, počty ušlých km se násobí tímto počtem 

účastníků. Určeno pouze seniorům, takže se započítávají pouze jejich km. Děti, 

domácí mazlíčci apod. nelze počítat jako účastníka do společných kilometrů. Ba naopak 

ale jsou vítáni. Mohou se připojit, jejich km se však nepočítají.  Ideálně poslat třeba foto 

krokoměru, podepsat lísteček celou skupinkou apod. 

Samozřejmě vždy pouze za dodržení veškerých platných bezpečnostních 

opatření. Je nutné sledovat aktuální vývoj vládních opatření nejen celostátních, ale také 

především regionálních, dle vývoje pandemické situace pro danou oblast.  

Je jedno, zda někdo obejde každý den např. 10x park v blízkosti svého bydliště, nebo se 

vydá na cestu kolem své vesnice, či po městě, po chodbách zařízení, po zahradě apod… 

*  Součástí cestování je fotosoutěž. Účastníci mohou na procházce pořídit 

fotodokumentaci ze svých cest. Kdo by chtěl, může zaslat své fotky s popiskem (jméno, 

příjmení, datum, odkud pořízená fotografie je). Každý týden vybereme cca 3 -5 

nejlepších/nejzajímavějších fotografií. Tyto se měsíčně uveřejní na webu/FB a z těchto už 

hlasováním vybere veřejnost nejlepší fotku měsíce. Po ukončení celé soutěže – až 

společně dojdeme do cíle - vítězem se stane fotka, která nasbírá celkově nejvíce 

hlasů. Hlasování je možné vždy do neděle následujícího týdne do 24:00 hod. 

Hlasování bude probíhat takto: označení vybrané fotografie pro daný týden dle 

vlastního výběru zašlete ve formátu – Týden/zvolená fotografie označená 

písmenem (např. 11/C).  

E-mailem: brno@spolecne.info, nebo telefonicky na č. 543 212 870 

 

*  Relativně se nemusíme soustředit jen na naše SP, ale může se zapojit kdokoli, kdo 

bude chtít z řad seniorů, jen je potřeba vybrat si jeden SP, za který chce ujít své 

kilometry.  

*  Jednotlivé SP budou sbírat ušlé km za svoji pobočku a následně je odešlou za týden či 

měsíc k nám. U nás se bude vést centrální tabulka + graf s celkovým počtem km a 

zároveň, která zapojená pobočka už ušla nejdál. Toto budeme pravidelně aktualizovat a 

zveřejňovat na webu a FB dle zaslaných údajů.  

Obvod zeměkoule: cca 40.000 km.  

Vzdálenost Země – Měsíc: 384 400 km.  
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