
Pravidla a podmínky ERA Coding Challenge 

 

1. Úvodní ustanovení 

 

Tato pravidla a podmínky hry “ERA Coding Challenge“ (dále jen „podmínky“) upravují 

pravidla a podmínky konání hry ERA Coding Challenge  (dále jen „hra“). Cílem hry je, za 

pomoci programovacího jazyka C++, vyřešit programátorskou úlohu a přijít na správné řešení. 

 

Pořadatelem a provozovatelem hry je společnost ERA a.s., IČO 609 16 427, se sídlem 

Průmyslová 462, Pardubičky, 530 03 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS 

v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1141 (dále jen „společnost“). 

 

 

2. Hra 

 

2.1 Místo a termín konání hry 

Hra probíhá na území celé České republiky, a to prostřednictvím webových stránek společnosti 

ERA a dalších zvolených propagačních online kanálů. 

Termín konání hry bude zveřejněn na webových stránkách společnosti, na sociálních sítích. 

 

 

2.2 Účastník hry 

Hry se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba  

Společnost si vyhrazuje právo zakázat účast ve hře kterékoliv osobě, a to i bez udání důvodu.  

Účast ve hře je dobrovolná a bezplatná. 

 

3. Princip hry 

 

3.1 Popis hry 

ERA Coding Challenge je soutěž v programování v jazyce C++. Cílem je naprogramovat řešení 

úlohy, která je zveřejněna na webové stránce společnosti, a včas ji odevzdat. Nejlepší řešitelé 

mají možnost vyhrát finanční odměnu. 

 

3.2 Další podmínky 

Hráč je povinen až do uzávěrky hry nezveřejnit své řešení. V případě použití veřejného úložiště 

(např.: GitHub atd.) je hráč povinen zajistit, aby jeho řešení nebylo zpřístupněno třetí osobě. 

 

Hráč nesmí napomáhat či jakkoli jinak spolupracovat při řešení hry s jinými účastníky hry, a to 

jak přímo, tak i zprostředkovaně.  

Hráč nesmí při hře nevyužít cizí kód, ať už přímo (např.: přímým zařazením cizího kódu do 

projektu hráče), nebo nepřímo (např.: jakoukoli modifikací cizího kódu a jeho následného 

zařazení do projektu hráče). 

V případě porušení některé z výše uvedených podmínek je společnost oprávněna hráče ze hry 

s okamžitou platnosti vyloučit. Takovému hráči nevzniká nárok na vydání výhry dle čl. 4 těchto 

podmínek. 

 

 



4. Výhra 

 

4.1 Výhra 

Předmětem výhry je finanční odměna ve výši 60 000Kč, která bude poměrně rozdělena mezi 

úspěšné řešitele. Pokud bude úspěšný řešitel pouze jeden, připadne mu celá částka, pokud bude 

úspěšných řešitelů více, bude stanoveno pořadí, ve kterém budou poměrnou částí rozdělena 

maximálně první 3 místa v poměru určeném společností ERA a.s.   

 

4.2 Vydání výhry 

Výhra bude výherci vydána na adrese společnosti ERA a.s., Průmyslová 462, 530 03 Pardubice. 

O termínu vydání výhry výherci hry, bude ze strany společnosti výherce vyrozuměn na uvedený 

email.  

 

Společnost si vyhrazuje právo jednostranně změnit výhru dle vlastního uvážení kdykoliv během 

trvání hry.  

 

Společnost si vyhrazuje právo nevydat výhru  

a) hráči hry, který byl vyloučen ze hry ve smyslu těchto podmínek.  

 

5. Vyloučení ze hry 

Společnost si vyhrazuje právo vyloučit hráče ze hry  

a) v případě jakéhokoliv jednání hráče vedoucího k porušení těchto podmínek hry či 

k porušení platných právních předpisů,  

b) v případě důvodného podezření na porušení těchto podmínek hry či platných právních 

předpisů,  

c) v případě jednání hráče, které je v rozporu s dobrými mravy, či směřuje k poškození 

dobrého jména společnosti,  

d) v případě úmrtí hráče,  

e) z jakéhokoliv jiného důvodu dle výlučného uvážení společnosti. 

 

Vyloučení z akce je platné a účinné okamžikem, kdy o takovém vyloučení společnost rozhodla. 

 

6. Doba trvání hry 

 

Hra potrvá od 1.10.2022 do 30.11.2022 Společnost si vyhrazuje právo hru kdykoliv bez náhrady 

ukončit. Ukončení hry je platné a účinné okamžikem uveřejnění oznámení o ukončení hry na 

webových stránkách společnosti kariera.era.aero/challenge. Ukončením hry ztrácí hráč právo 

na veškeré výhody z této hry plynoucí, zejména možnost vydání výhry dle těchto podmínek 

hry.  

 

 

7. Závěrečná ustanovení 

 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tyto podmínky hry. Pokud není 

uvedeno jinak, jsou změny těchto podmínek hry platné a účinné okamžikem uveřejnění těchto 

změn na webových stránkách společnosti.  

 

Tyto podmínky hry jsou platné a účinné od 1.10.2022 
 


