Bezpečně po Česku s aplikací
Záchranka v kapse
Generální partner
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Zahrajte si s námi velkou letní soutěž o ceny
Na mapě najdete 12 letních zastávek #zachrankaapp na těch nejzajímavějších
místech České republiky doporučených přímo portálem Kudyznudy. Vydejte
se s námi na výlet a u toho si zasoutěžte o trička, batůžky, hrníčky a jiné
předměty s logem aplikace Záchranka, nebo o další ceny od české centrály
cestovního ruchu CzechTourism, či generálního partnera aplikace Záchranka Nadace Vodafone.

ZÁCHRANKA

Jak se zúčastnit? Stačí nám na e-mail soutez@zachrankaapp.cz poslat
odpovědi na 24 dotazů. Ty se vážou ke každému z míst, které s aplikací
Záchranka navštívíme, ale také k první pomoci a k tomu, jak funguje aplikace
Záchranka. Všechny odpovědi tedy najdete přímo v aplikaci Záchranka, nebo
na webech www.zachranka.app a www.kudyznudy.cz.

Mobilní aplikace
zdravotnické záchranné služby
a horské služby

Mimo to odměníme na Instagramu také 10 námi vybraných nejlepších fotek
s hashtagy #zachrankaapp #bezpecnepocesku #kudyznudy, které budou
pořízeny na některém z míst, jejichž návštěvu doporučujeme, a tematicky
budou souviset s aplikací Záchranka či první pomocí.
1.

V ZOO Zlín mají Orly
korunkaté, co se týče váhy
- je těžší samec či samice?

2. Aplikace Záchranka po
stisku nouzového tlačítka
odešle nouzovou zprávu
a následně vytočí jakou
tísňovou linku?
3. V zámeckém parku
Lednicko-valtického areálu
je akvadukt. V jakém roce
byl postaven?
4. Je nutné v aplikaci
Záchranka ověřit své
telefonní číslo?

9. Jakou rozlohu má rybník,
který se jmenuje Máchovo
jezero?
10. Jak si můžu přivolat pomoc
z aplikace Záchranka, když
nemůžu mluvit?
11. V jakém národním parku
se nacházejí soutěsky
Kamenice?
12. V jakých zemích aplikace
Záchranka funguje?
13. Jak je vysoká stezka v
oblacích na Dolní Moravě?

5. Kolik metrů měří vysílač na
Pradědu?

14. K čemu slouží varovná
upozornění v aplikaci
Záchranka?

6. Funguje aplikace
Záchranka bez internetu?
Pokud ano, co je jinak?

15. Ve kterém roce byl Český
Krumlov zapsán mezi
světové památky UNESCO?

7.

16. Pod jakým tlačítkem si v
aplikaci Záchranka můžu
přečíst, jak postupovat
při ošetření zranění
či závažných a život
ohrožujících stavů?

Kdo byl prvním známým
držitelem hradu Bouzov?

8. Můžu z aplikace Záchranka
přivolat pomoc někomu
jinému?

www.zachranka.app

17. Jak se jmenuje řeka,
v jejímž údolí leží
westernové městečko
Šiklův mlýn?
18. Kdo je generálním
partnerem aplikace
Záchranka, díky kterému
je aplikace zdarma pro
všechny uživatele?

NOUZOVÉ TLAČÍTKO

VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ

Jedním stiskem tlačítka odešlete svou GPS
polohu, zdravotní a další údaje záchranné
službě, horské službě i vodní záchranné
službě.

Varování před živelní pohromou/život
ohrožujícím stavem v rámci nastavené
oblasti.

DATABÁZE AED A MÍST

FUNGUJE V ZAHRANIČÍ

Navigace k nejbližšímu AED, pohotovosti
či pohotovotstní lékárně, interaktivní
návod první pomoci.

Pomoc včetně odeslání polohy
a dalších informací si přivoláte
i na území Rakouska, Maďarska
a slovenských hor.

19. Je stezka korunami stromů
v Krkonoších bezbariérová?
20. Která města jsou zapojena
do systému varovných
upozornění v aplikaci
Záchranka?
21. Jakou řekou je obklopen
hrad Loket?
22. Pod jakým tlačítkem se
v aplikaci Záchranka skrývá
navigace k nejbližšímu
AED, pohotovosti nebo
pohotovostní lékárně?
23. Kdy bylo otevřeno
mezinárodní letiště PrahaRuzyně?
24. Je nutné aplikaci Záchranka
pravidelně aktualizovat?

www.zachranka.app

Pro stažení aplikace naskenujte QR kód
Generální partner

