X-Challenge
Věříme, že lidé dokážou mnohem víc, než si myslí
Stačí je správně nasměrovat a pošťouchnout k prvním krokům. Přesně to děláme v
X-Challenge. Motivujeme lidi jít za svými sny. Inspirujeme je vlastním příkladem a
dáváme jim konkrétní úkoly a výzvy, které jim pomohou překonat svou komfortní zónu.
Zároveň díky X-Challenge zažijí dobrodružství na krásných místech ať už v Česku,
nebo v Evropě, poznají partu podobně naladěných lidí a odnesou si silné zážitky. Jak
díky našim celoročním aktivitám a aplikaci X-Challenge, tak i letní akci X-Challenge,
kdy dostanou vše v hodně koncentrované formě.

Co je letní akce X-Challenge
Dvoučlenné týmy mají za úkol za 10 dní projet co nejvíc ze 100 checkpointů po Evropě.
Po cestě je čeká nespočet výzev jako 24 hodin nemluvit, stopnout si vrtulník či pozvat
milionáře na pivo. Navíc mají jen 2500 Kč na osobu a musí se tak naučit platit jinak než
jen penězi.
Největší výzva X-Challenge je najít sám sebe, svoje hranice. A posunout je dál. Vždyť
pro někoho je obrovská výzva poprvé stopovat, pro druhého je to brnkačka.
Účastníci mají svobodu sami si vybrat, kam se podívají, co zkusí nového, i do jakých
výzev se pustí. Svobodu objevovat.
Zážitky 10 vybraných týmů budeme navíc průběžně aktivně sdílet, aby svými příběhy a
sebepřekonáním mohli inspirovat co nejvíc dalších lidí.
Akce probíhá 7. – 17. srpna 2019.
Registrace běží do 23. července na webu https://x-challenge.cz

Než vznikla X-Challenge, byl tu LowCost Race
Letní akce X-Challenge navazuje na 5 ročníků LowCost Race. Už dlouho jsme věděli,
že akce musí dospět, aby účastníkům i sledujícím dala všechno, co může. Vzali jsme
proto to nejlepší z možností překonávat sebe i ostatní a inspirovat okolní svět a

postavili na tom úplně novou akci. Nejde jenom o to projet Evropu, ale taky se zaměřit
na to, co zůstane v lidech, které účastníci po cestě poznají, a jací se vrátí domů. Podle
toho jsme vymysleli nové výzvy a pohráli si i s pravidly a hodnocením. O stopování
letadel, skvělou partu lidí a možnost sáhnout si na hranu svých možností ale rozhodně
nepřijdou.

V čem se liší X-Challenge a LowCost Race?
Na první pohled jsou akce velice podobné – účastníci během 10 dní objíždějí
checkpointy po Evropě, plní výzvy a mají jen 2 500 Kč na osobu. Změnil se ale koncept
výzev a hodnocení.
Přibylo výzev, které mají společenský přesah – motivuje účastníky k tomu k dobrým
skutkům jako například úklid veřejného prostoru, zlepšení dne alespoň 10 neznámým
lidem,
Avšak účastníci nepřijdou o ty akční výzvy typu stopnout si co nejdivnější dopravní
prostředek či řídit sportovní auto.
Hodnotit se budou účastníci sami a organizační tým bude vyhodnocovat kvalitu a
kreativitu splněných výzev. Důvodem změny hodnocení je přimět účastníky, aby se
zamysleli nad přínosem výzev pro ně a pro lidi, které potkali, a aby se nehonili za
plněním výzev jen kvůli počtu bodů.

Jak funguje aplikace X-Challenge
Aplikace umožní lidem objevovat krásná místa v ČR a plnit výzvy kdykoliv a
kdekoliv. Zároveň aplikaci používáme při letní akci.
Uživatelé v ní najdou desítky checkpointů rozeseté po celé ČR, které jim umožní
objevit neznámá místa nebo zažít ta známá trochu jinak díky úkolům, které je u
každého checkpointu čekají.
Každý týden dostane uživatel upomínku s novou výzvou, kterou může splnit třeba
cestou do práce nebo do školy či kdykoliv během volného času. Uživatele čekají výzvy
jako "Rozesměj celý vagon metra, tramvaje, vlaku, autobus či čekárnu u doktora", “Zajdi
na akci, na kterou bys nikdy nešel”, "Dej mámě kytku a projev
vděčnost za bezpodmínečnou lásku. Jen tak" a mnoho dalších.

Appka je dostupná zdarma ke stažení na:
AppStore: http://bit.ly/x-challenge
Google Play: http://bit.ly/XC-A

Co je cílem letní akce a aplikace X-Challenge?
Pomocí appky i letní akce chceme docílit toho, aby Češi více věřili v sami sebe, v
druhé lidi a v lepší budoucnost. Ukážeme jim, že dovedou více, než si myslí.
Chceme, aby lidé v zahraničí znali Českou republiku pro skvělé lidi a abychom nežili
ve stínu naší minulosti.

Další informace a kontakty
Celé znění pravidel a další informace najdete na www.x-challenge.cz
Další otázky rádi zodpovíme na info@x-challenge.cz, nebo v urgentních případech
volejte zakladateli Mikymu Škodovi na +420 721 936 801.

