
 

 

Geolokační hra  

 HRAJ PRAHU!  
 

 

Pravidla 

Geolokační hru HRAJ PRAHU! s pražským Operačním programem Praha – pól růstu ČR (dále 

jen „Hru") vyhlašuje Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „vyhlašovatel") se sídlem 

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1. Organizátorem Hry je Odbor evropských fondů. Účelem 

Hry je edukace a šíření obecného povědomí o Operačním programu Praha – pól růstu České 

republiky a o reálných dopadech podpory EU na život občanů hlavního města Prahy.  

• Hra probíhá od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.  

• Účastníkem hry se může stát pouze fyzická osoba starší 6 let, která si nainstaluje aplikaci 

Treasurehunt Hraj Prahu a splní pravidla Hry. 

• Pro účastníky Hry jsou připraveny odměny ve formě turistických vizitek, 600 ks slevových 

kuponů do Botanické zahrady Praha a 600 ks slevových kupónů do Planetum Praha. 

V případě účasti většího počtu účastníků, nemusí být odměny již k dispozici. 

• Výhry ve Hře není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v 

penězích.  

• Účastník Hry dává svou účastí souhlas s pravidly Hry stanovenými organizátorem a 

zavazuje se je dodržovat. V případě, že účastník bude hrát v rozporu s těmito pravidly, 

vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového účastníka Hry. 

• Organizátor si vyhrazuje právo Hru zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit. 

• Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených účastníkům Hry je třeba 

vykládat v souladu s tímto dokumentem. 

• V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Hry, bude tak učiněno písemně 

zveřejněním na https://www.penizeproprahu.cz/hraj-prahu/. 

• Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti ve Hře z technických či jakýchkoli jiných 

důvodů. 

• V otázkách zde neupravených se Hra řídí právním řádem České republiky s vyloučením 

kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 

 

 

 

https://www.penizeproprahu.cz/hraj-prahu/


 

Mechanika a pravidla Hry: 

Hra je dostupná pouze po instalaci aplikace Treasurehunt Hraj Prahu dle instrukcí uvedených 

na webu a následného načtení Hry v aplikaci. Účastník se do Hry zapojí tak, že se v době 

konání Hry vydá na jednu ze 2 herních tras po Praze. K výběru jsou herní trasy Okruh 1 (pro 

Prahu 1) a Okruh 2 (pro Prahu 2). Jednotlivá zastavení neboli stanoviště s otázkami může 

účastník procházet v libovolném pořadí. Není zapotřebí obejít všechny otázky.  

Úkolem účastníka Hry je dorazit do perimetru otázek a poté na ně odpovídat. Účastníci se 

snaží nasbírat co nejvíce bodů. Stanoviště s otázkami mají různá označení – zelené, žluté 

nebo červené – a každá barva odpovídá rozdílnému počtu bodů. Při hraní Hry nejsou hráči 

omezeni časovým limitem. Každá otázka má však svůj časový limit, který v aplikaci běží 

(vpravo nahoře). Audio a video otázky si lze v časovém limitu pustit vícekrát.   

Po dosažení min. 1 000 bodů ve Hře si účastník v cílové stanici, Centru architektury a 

městského plánování – CAMP na adrese: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

(IPR), Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2, v pracovní době (úterý – neděle 9:00 -21:00), může 

vyzvednout neprodejnou Turistickou vizitku absolvované trasy a slevové kupony v papírové 

podobě do Botanické zahrady Praha (v případě absolvování trasy po Praze 1) či Planetum 

Praha (v případě absolvování trasy po Praze 2). Turistická vizitka a slevový kupon budou 

účastníkům vydány po splnění těchto podmínek:  

1. Účastník předloží obsluze k nahlédnutí aplikaci s absolvovaným Okruhem,  

2. účastník předloží obsluze k nahlédnutí počet bodů, který získal za absolvování 

vybraného Okruhu hry. 

Informace prokazující body výše jsou dostupné po rozkliknutí záložky Odměny v aplikaci 

Hraj Prahu.  

Pravidla pro získání slevy u příspěvkových organizací Magistrátu hl. m. Prahy: 

Botanická zahrada Praha – po absolvování Okruhu 1 (Praha 1) a získaného 1 000 

bodů:  

Pro uplatnění slevového kuponu je nutno odevzdat originál slevového kuponu (který účastník 

získá v IPR) v pokladně Botanické zahrady Praha (Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 

800/196, Praha 7, 171 00). V kamenné pokladně Botanické zahrady Praha návštěvník 

uplatní slevu 20 % z plného vstupného na tyto kategorie (slevový kupon lze použít na jeden 

nákup, na kterém může být více vstupenek): 

1. Dospělí - plná cena 150 Kč  

2. Děti 3–15 let; žáci a studenti do 26 let s platným průkazem či ISIC – plná cena 100 

Kč 

3. Senioři nad 60 let, ZTP – plná cena 75 Kč  

(Ceny jsou platné k 1. 5. 2022. V době konání hry se cena vstupného může lišit) 



 
Botanická zahrada Praha je oprávněna odmítnout neoriginální, poškozený či jinak 

znehodnocený slevový kupon. Slevové kupony nelze proplatit v hotovosti. Slevový kupon je 

možné uplatnit na pokladně nejpozději do 15. 1. 2023.  

 

Planetum Praha – po absolvování Okruhu 2 (Praha 2) a získaného 1 000 bodů:  

Pro uplatnění voucheru je nutno odevzdat originál voucheru u pokladny vybraného střediska 

Planetum (Štefánikova hvězdárna: Strahovská 205, 118 00 Praha 1, Hvězdárna Ďáblice: Pod 

Hvězdárnou 768, 182 00 Ďáblice nebo Planetárium Praha: Královská obora 233, Praha 7, 

170 21). Návštěvník tak získá 1 dětskou vstupenku zdarma.  

Planetum Praha je oprávněno odmítnout neoriginální, poškozený či jinak znehodnocený 

voucher. Vouchery nelze proplatit v hotovosti. Voucher je možné uplatnit na pokladně 

nejpozději do 15. 1. 2023. Voucher lze použít jen jednou v jednom vybraném středisku 

Planetum. 


