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Soutěž pro všechny sbory dobrovolných
hasičů ve Středočeském kraji.
Každý pátek po 14. hodině představujeme ve
vysílání jeden středočeský sbor dobrovolných
hasičů, celkem odvysíláme 40 medailonků.
Pro jednotlivé sbory hlasují prostřednictvím
SMS zpráv jejich příznivci.
Tři sbory s největším počtem hlasů se v
červnu 2015 utkají ve velkém finále v
klasických hasičských disciplínách. Pro vítěze
je připravena veselice pro celou obec plná
hudby, grilovaného masa a piva za 100 tisíc
korun!
Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří zaslali svému
oblíbenému hasičskému sboru svůj hlas.
Každý měsíc dostane jeden z hlasujících pivo
na celý měsíc zdarma!

Pravidla soutěže „Dobráci roku
2014/2015“
Základní ustanovení
Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen
zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se
sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053
(dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
Termín trvání soutěže: od 20. srpna 2014 do 28. června
2015.
Účast v soutěži
Soutěže se může účastnit každý Sbor dobrovolných
hasičů s působností ve Středočeském kraji (dále jen
„SDH STČ“), který se do soutěže přihlásí pomocí
zaslaného a řádně vyplněného tištěného formuláře, který
obdrží v srpnu 2014 všechny sbory SDH STČ poštou
nebo pomocí řádně vyplněného formuláře umístěného
na webových stránkách www.dobraciroku.cz.
Každý pátek od 29. srpna 2014 do 29. května 2015 po
14. hodině proběhne ve vysílání Českého rozhlasu
Region losování ze všech přihlášených SDH STČ
(příjem přihlášek probíhá neustále až do posledního
losování, tedy do 29. května 2015). Vylosovaný SDH
STČ obdrží drobnou cenu a následující týden s jeho
zástupci natočí zástupce ČRo rozhovor (medailon o
historii sboru, uskutečněných zásazích, úspěších a
dalších zajímavostech). Medailon bude následně
zařazen do vysílání Českého rozhlasu Region, a to
nejbližší pátek po natáčení po 14. hodině.

Po odvysílání medailonu mohou posluchači Českého
rozhlasu Region posílat SDH STČ hlasy prostřednictvím
SMS zpráv z mobilních telefonů. Hlasování vždy trvá
přesně jeden týden, tedy do odvysílání dalšího
medailonku o dalším sboru.
Posluchači posílají SMS zprávy z mobilních telefonů.
Tvar SMS zprávy je DOBRACI (mezera) název SDH
STČ na číslo 90 011 04. Text zprávy nesmí obsahovat
písmena s háčky a čárkami. Technicky zajišťuje ATS
Praha. Cena jedné SMS je 4,- Kč včetně DPH. Počet
hlasů z jednoho telefonního čísla není omezen. Všichni
účastníci SMS hlasování v soutěži Dobráci roku jsou
automaticky zařazeni do soutěže Pivo na měsíc zdarma.
V rámci soutěže bude celkem vylosováno 40 SDH STČ.
V pátek 12. června 2015 pak budou vybrány tři SDH
STČ, které získaly nejvíce SMS hlasů za celou dobu
trvání soutěže. Ty se utkají ve Velkém finále v klasických
hasičských disciplínách (dále jen „Velké finále“), a to buď
v sobotu 20. června nebo v neděli 21. června 2015. Pro
vítěze Velkého finále je pak připravena „Oslava za 100
tisíc Kč“ v jejich obci, a to buď v sobotu 27. června nebo
v neděli 28. června 2015 dle domluvy s vítězem.

Výhry
1. cena pro finalistu, který se umístil na prvním místě ve
Velkém finále
Oslava za 100 tisíc Kč (jedno sto tisíc korun českých) v
obci vítězného SDH STČ, která zahrnuje:
- živá hudba, ozvučení, moderátor
- 100 kg grilované vepřové krkovice
- 750 litrů 10° piva Velkopopovický Kozel včetně zařízení
výčepu a jeho obsluhy v Kozlovně
- 270 litrů nealkoholického piva Birell včetně zařízení
výčepu a jeho obsluhy v Kozlovně
2. cena pro finalistu, který se umístil na druhém místě ve
Velkém finále
- poukázka na odběr 10 ks sudů piva (á 50 litrů 10° piva
Velkopopovický Kozel)
- poukázka na odběr 30 kg syrové vepřové krkovice.
3. cena pro finalistu, který se umístil na třetím místě ve
Velkého finále
- poukázka na odběr 5 ks sudů piva (á 50 litrů 10° piva
Velkopopovický Kozel)
- poukázka na odběr 20 kg syrové vepřové krkovice.
Vyhlášení výherců a předání výher
Vyhlášení finalistů, kteří postoupí do Velkého finále,
proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Region 12.
června 2015 po 14. hodině. Vyhlášení vítěze Velkého
finále proběhne bezprostředně po skončení tohoto
Velkého finále buď v sobotu 20. června nebo v neděli 21.
června 2015.
Výhry budou předány osobně na základě předávacího
protokolu.

