
 
 
 
 
 
 
Ahoj kamarádi a přátelé! 
 
Abychom předešli zbytečným nejasnostem, pokusili jsme se pro Vás zpracovat zjednodušenou 
informaci nejen o tom, jak by měl celý systém fungovat, ale i o tom, co dělat v případě, že budete 
chtít svoji účast v projektu ukončit. 
Tím, že si aplikaci iBoard jako spořič obrazovky na svůj počítač nainstalujete, začnou se na Váš účet 
připisovat WCR (worldcredits/ 1 WCR = 24,50 Kč) s tím, že aktuální informaci o počtu získaných WCR 
můžete průběžně sledovat v levém dolním rohu aplikace. Systém navíc, nad rámec Vámi získaných 
WCR, připíše WCR ve výši 50% jako provizi i rádiu Samson. Pokud se podaří, že nás bude opravdu 
hodně, a tím myslíme opravdu hodně, mohli bychom se stát nezávislými na spotové reklamě a 
uvolnit tak místo ve vysílání novým písničkám nebo zajímavým informacím o dění v žánru, které Vás 
jistě budou zajímat víc, než informace o tom, kde mají zrovna levnější tepláky.  
V případě, že máte naše rádio rádi natolik, že budete mít zájem o instalaci aplikace na větším počtu 
počítačů, například ve své firmě, pište na adresu  vorel@radiosamson.cz nebo volejte +420 
602 546 657 od pondělí do pátku v době mezi 9:00 a 17:00 hodinou. My Vám na základě Vašich 
požadavků zašleme uživatelské klíče pro požadovaný počet počítačů, Pin pro možnost čerpání peněz 
nebo pro obchodování na e-shopu oprávněnou osobou a link nebo adresu odkazu, na kterém se do 
systému můžete přihlásit. 
Abyste i Vy měli přehled o tom, jak naše společná akce pokračuje, budeme aktuální 
Informaci o počtu přihlášených jednou týdně zveřejňovat na našich webových stránkách. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Návod na získání 1 WCR za den 
Pro získání 1 WCR za den (cca 24,50 Kč), musíte být celou dobu online (zelená kontrolka v aplikaci) 
dále je nutné alespoň jednou za hodinu vykázat nějakou aktivitu.  
1.       Hrát hru 
2.       Kliknout na reklamu 
3.       Hýbat myší při spuštěném full screen modu 
 
Pokud není aktivita v posledních 60 minutách (a to i když je iBoard stažen na lištu) klesne zisk WCR 
na 40% (24 h iBoardu na liště = 0,4 WCR cca 9.80,- Kč) 
 
Čerpání WCR 
Na to, abyste mohli s účtem nakládat, musí Váš účet vygenerovat 100 WCR, prostředky nad 100 WCR 
už můžete utratit na www.booth.cz, nebo na kontaktním místě vyměnit za hotovost. 
 
Pokud jako uživatel začnete cítit, že už nadále produkt nechcete  využívat  není nic jednoduššího 
než to, že svůj účet zrušíte. Lze to udělat prostřednictvím aplikace iBoard nebo na stránkách 
Videoboard.net 
 
 
1. V aplikaci 
Levý spodní roh tlačítko můj účet 
Zadáním PINu se přihlásíte 
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Pod osobními údaji naleznete tlačítko deaktivovat účet, po kliknutí na něj je Váš účet nefunkční a po 
30ti dnech zrušený.  
Pozor, před deaktivací účtu nezapomeňte vyčerpat své nasbírané WCR ať již formou nákupu na 
www.booth.cz nebo výměnou za finanční hotovost. 

 

2. Na Webu 
stáhnout – registrace – chci se přihlásit  
Zadáním uživatelského klíče a PINu se přihlásíte 

 
Pod osobními údaji naleznete tlačítko deaktivovat účet, po kliknutí na něj je Váš účet nefunkční a po 
30ti dnech zrušený. 
Pozor, před deaktivací účtu nezapomeňte vyčerpat své nasbírané WC ať již formou nákupu na 
www.booth.cz nebo výměnou za finanční hotovost. 



 

 

 

 

Děkujeme za Vaši podporu a ochotu se akce zúčastnit a věříme, že se nám touto cestou společně 
podaří prdět nejen na politiku, ale v budoucnu i na reklamu. 

A nezapomeňte, prvních 500 přihlášených získává 100 WCR jako bonus! 

 

Ahoj 
 
                                         
                                                                                                                                          Váš Samson   
 


