Despre aplicație
Aplicația Brainscores (în continuare aplicația sau Brainscores) este o platformă de jocuri online
în baza testelor de inteligență (alias quiz). Prezentul Regulament guvernează totalitatea
operațiunilor, activităților și condițiilor prevăzute pentru participarea la testele de inteligență
Brainscores. Teste similare, însă cu premii considerabile, sunt organizate pe site-ul web
Brainscores.ro. În cadrul aplicației utilizatorii vor procura literalmente teste și vor fi remunerați
financiar în baza performanței intelectuale personale.
Aplicația dată nu este o platformă pentru jocuri de noroc și nu selectează câștigătorii în baza
șansei oarbe.
Glosar:
Sesiune - perioada de utilizare curentă a aplicației cu statut logat.
Joc - procesul de parcurgere a testelor cu selectare a variantelor de răspuns într-o acțiune de
succedare a întrebărilor, într-un interval de timp prestabilit.
Test - set de întrebări cu două sau mai multe variante de răspuns.
Regim de joc - ansamblul de condiții pentru remunerare.
Cheiță - unitate de cost pentru o întrebare.
Utilizator - individul care are profil în aplicație.
Administrator - entitatea care gestionează aplicația.
Regulamentul jocului
General.
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Aplicația este recomandată persoanelor care au împlinit vârsta majoratului.
Limba folosită în teste este româna.
Un joc conține întrebări ușoare, moderate și dificile (10%).
Timpul acordat pentru răspuns la fiecare întrebare este de 8 secunde.
Fiecare joc nou va genera un set de întrebări care nu se repetă pentru același utilizator.
Pentru a parcurge un test, utilizatorii trebuie să selecteze regimul de joc, domeniul de
activitate și numărul de întrebări.
7. Există două regimuri de joc: Absolut și Relativ, care nu pot fi rulate simultan (vezi detalii
la Regimurile de joc).
8. Aplicația nu restricționează selectarea domeniilor la generarea unui joc nou; dacă însă
întrebările unui domeniu sunt epuizate, utilizatorii vor alege un alt domeniu pentru jocul
următor; ei vor putea reveni la domeniul preferat mai târziu.
9. Numărul minim de întrebări și numărul maxim de întrebări pe care un utilizator le poate
folosi într-un singur joc este de 20 și, respectiv, 100.
10. Utilizatorul poate majora (+) sau reduce (-) numărul de întrebări într-un joc cu 10 în limita
la 100.
11. Începătorii primesc un bonus gratuit în mărime de 40 de cheițe, suficiente pentru același
număr de întrebări.
Opțiunile de răspuns.

12. Testul se consideră trecut cu succes, iar utilizatorul astfel este remunerat, dacă răspunde
corect la toate întrebările (100%) jocului respectiv.
13. Fiecare întrebare are între două și mai multe variante de răspuns, dintre care doar una este
corectă / adevărată. În cazul în care din vina administratorului a fost setat un răspuns
marcat ”corect” la un fals demonstrat, aplicația va restitui banii pentru jocul respectiv.
14. Aplicația nu prevede răspunsuri multiple; utilizatorul va alege doar una dintre variantele de
răspuns propuse.
15. Dacă utilizatorul nu alege nicio variantă de răspuns, sistemul interpretează răspunsul la
întrebare drept ”greșit” sau ”fals”.
16. În cazul răspunsului ”corect” / ”adevărat” butonul selectat devine verde, în caz contrar
devine roșu.
17. Dacă utilizatorul renunță / întrerupe testul / iese din aplicație, acesta se consideră eșuat.
Regimurile de joc.
18. Întrebările pentru ambele regimuri de joc au același preț. Diferă însă condițiile de calificare
pentru remunerare (a se vedea mai jos).
19. Absolut: Utilizatorul trebuie să răspundă corect la toate întrebările jocului pentru a primi
de 5 ori (x5) mai multe cheițe decât a consumat pentru jocul dat. Dacă însă utilizatorul
răspunde greșit/fals la cel puțin o întrebare, cheițele consumate nu se restituie.
20. Relativ: Utilizatorul trebuie să răspundă corect la toate întrebările jocului pentru a primi de
2 ori (x2) mai multe cheițe decât a consumat pentru jocul dat. Dacă însă nu răspunde
corect la toate întrebările jocului, utilizatorul primește înapoi un număr de cheițe egal cu
numărul întrebărilor la care a răspuns corect.
Marketplace.
21. Întrebările sunt deblocate cu ajutorul cheițelor, 1 la 1. O cheiță costă 0,01 euro (1
eurocent).
22. Plata pentru achiziția de cheițe se efectuează prin magazinele online Apple și Google
(Marketplace), care asigură o securitate garantată a tranzacțiilor. Ulterior ar putea fi
adăugate și alte magazine.
23. Utilizatorii pot achiziționa, într-o singură sesiune, între 99 de cheițe (minim) și 1.999 de
cheițe (maxim), prin Marketplace. Prețurile la pachetele respective sunt cuprinse între 0,99
și 19,99 euro.
24. Achizițiile sunt facturate conform regulamentelor stabilite de Apple și Google pentru
tranzacții prin Marketplace.
25. După fiecare 3 tranzacții consecutive reușite utilizatorii primesc 5 cheițe gratuite.
26. Procesul de achiziție este ireversibil. Plățile pot fi restituite doar în cazuri de excepție (de
exemplu, folosirea frauduloasă a cardului), la contul bancar indicat de utilizator, cu
condiția că utilizatorul nu a consumat cheițele cumpărate și cu reținerea comisioanelor de
transfer de la utilizator.
Remunerarea.
27. Sunt necesare cel puțin 2.000 de cheițe pentru a putea retrage bani din aplicație, pragul
minim obligator de plată fiind astfel de 20 de euro.

28. Solicitările de retragere vor fi expediate la adresa electronică a administratorului
(office@rudeana.com).
29. În cazul în care informațiile bancare sunt greșite sau incomplete, administratorul va reține
plata câștigurilor până la remedierea problemei.
30. Utilizatorii care încalcă regulamentul sau se implică în acțiuni frauduloase la utilizarea
aplicației vor fi blocați, iar profilurile lor vor fi șterse. În astfel de cazuri banii nu se
returnează.
Profilul utilizatorului.
31. Utilizatorii sunt responsabili de gestionarea profilului personal, unde vor putea modifica
nickname-ul, parola de logare, informația despre contul bancar. Tot acolo ei vor putea
vizualiza facturile, statistica personală a jocurilor și ratingul personal.
32. Utilizatorii vor oferi administratorului o adresă electronică personală, valabilă, și
informații despre contul bancar la care urmează a fi transferate câștigurile. Aceste date sunt
criptate și păstrate în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor al
Uniunii Europene și legislația României. Citiți mai multe despre securitatea informației în
Politica de Confidențialitate.
Clauze finale.
33. Acest regulament poate fi actualizat sau modificat fără o notificare prealabilă.
Savurați la maxim distracția! Succese!

