Característiques generals de MUV, dinàmiques i regles de joc
Què és MUV?
MUV -Valors Urbans de Mobilitat- és una plataforma que té com a objectiu millorar les ciutats i
convertir la mobilitat sostenible en un esport i als ciutadans en atletes.
Qui pot jugar?
L'aplicació és completament gratuïta i es pot descarregar a tot el món. Per raons de privacitat,
només les persones majors de 17 anys es poden registrar i començar a jugar.
Per què demanes triar una ciutat?
Perquè és un element clau del joc. Representa no només la ciutat on vius i et mous més, sinó
també la que tries com el teu equip. Actualment, només es poden seleccionar ciutats europees. Si
vols que s'afegeixi la teva ciutat o si vols canviar de ciutat, envia'ns un correu electrònic a
info@muvapp.eu.
Com funciona?
MUV et permet registrar viatges sostenibles en diverses maneres de joc.
Al prement el botó PLAY i triar la manera de transport preferit (caminar, anar en bicicleta, transport
públic), començaràs la fase de seguiment. Durant aquesta fase, guanyaràs punts en funció de la
distància recorreguda i el mitjà de transport escollit. Si has canviat de mitjà de transport, prement el
botó Pausa pots canviar a un altre mode de transport.
Què són exactament els trajectes habituals?
Aquests són els trajectes diaris o de diversos dies a la setmana. Aquests trajectes contribueixen a
la majoria de les teves emissions de CO2, pel que qualsevol millora en els teus hàbits de mobilitat
habituals pot produir un impacte positiu mesurable per a la teva ciutat.
Per què és important afegir trajectes habituals?
Per a nosaltres, és essencial conèixer tots els teus trajectes habituals perquè a l'analitzar aquests
viatges, podem avaluar el teu impacte en termes de reducció de CO2, així com estimar la millora
de les teves comportaments sostenibles.
Com es tracten les dades personals?
Totes les dades personals que ens proporciones s'emmagatzemen, gestionen i processen d'acord
amb el GDPR, la regulació de la UE per a la protecció de dades personals de ciutadans europeus.
Per a més informació, consulta la nostra Política de privacitat (https://www.muvapp.eu/muv/privacypolicy.html).
Dinàmica i regles de joc MUV
Com funcionen les sessions d'entrenament?
L'entrenament és la dinàmica de joc més simple de MUV, consisteix en una sèrie de reptes que
l'usuari ha de completar individualment. Es divideix en 4 nivells (Novell, Novençà, Pro i Estrella) i
cada nivell consta de 4 sessions d'entrenament.
A la secció ACTIU, pots veure la sessió actualment activa i quins esdeveniments necessites amb
algunes monedes i passaràs a la següent.
Un cop hagueu completat totes les sessions dins d'un nivell, passaràs a el següent nivell.
Si bé les primeres sessions són gratuïtes, les següents tenen un cost. Per desbloquejar, hauràs de
canviar-les per una certa quantitat de monedes que hauràs guanyat prèviament a través de l'app.
Què són les STS (sessions d'entrenament especials)?
Són sessions especials que es llancen de tant en tant entre tots els usuaris en una ciutat o
comunitat determinada. A diferència de les sessions d'entrenament normals, són promogudes per
patrocinadors que ofereixen regals i descomptes als guanyadors.

Cada STS té les seves regles específiques, que s'expliquen de tant en tant directament a la
pestanya d'entrenament, i tenen una vida útil específica que la fa desaparèixer a mesura que
expira.
Ni Apple ni Google són patrocinadors de les Sessions especials de capacitació.
Com m'inscric en una STS?
Rebràs una notificació quan un nou STS estigui disponible. Pots inscriure seleccionant-lo i llisca
PER ACCEPTAR.
Després, el STS s'afegirà a la secció ACTIU i estaràs oficialment a bord.
Com puc canviar les meves recompenses?
Cada vegada que completes una sessió d'entrenament especial, obtens la recompensa
esmentada. El trobaràs a la secció de RECOMPENSES; per canviar-lo, segueix les instruccions a
la targeta donada.
Cada recompensa té una data de validesa després de la qual ja no és possible canviar-, però,
romandrà en l'aplicació fins i tot després del seu venciment.
Com funcionen els reptes setmanals?
El repte Setmanal és la dinàmica principal de el joc de MUV. L'objectiu és anotar tants punts com
sigui possible setmanalment: de dilluns a diumenge.
Cada usuari juga dos reptes, un entre els usuaris en la seva pròpia ciutat i el global entre tots els
usuaris de MUV.
A la fi de cada setmana, els tres primers a la classificació per a qualsevol desafiament són
recompensats amb trofeus d'or, plata i bronze, respectivament.
Què són els trofeus i on els trobo?
Els trofeus són recompenses virtuals (insígnies) i s'atorguen als jugadors que cada setmana
arriben als tres primers llocs de la classificació setmanal de ciutat i mundial.
Es recullen a la secció de TROFEUS.
Com funciona el Torneig Ciutat Sostenible?
El Torneig de la Ciutat Sostenible és la primera competició internacional entre ciutats sobre
mobilitat sostenible.
Les ciutats seleccionades competeixen en partits setmanals 1vs1, de dilluns a diumenge, d'acord
amb un cronograma establert al començament del torneig. L'equip que anota més punts guanya el
joc i avança en el rànquing.
A la fi de la temporada regular, els equips millor classificats es classificaran per a la fase final, els
playoffs, on competiran pel títol de campió a través d'una sèrie de partits eliminatoris.
Com funcionen els tornejos?
Cada partit té una durada setmanal començant el dilluns i acabant el diumenge a la nit, que guanya
la ciutat amb més punts.
Els punts es calculen sumant als anotats pels 3 millors jugadors i la mitjana dels restants. A l'fer clic
al botó EN VIU durant un partit, pot veure els punts anotats per cada jugador.
Què passa si la meva ciutat guanya el torneig?
Si el teu equip guanya el Torneig de Ciutat Sostenible a més de la glòria, pot haver premis per als
millors jugadors que han portat a la seva ciutat al triomf ofert.
A la secció MILLORS JUGADORS, trobaràs a tots els jugadors que al menys un cop hagin acabat
en el top 3 setmanal de la seva pròpia ciutat i, segons la seva posició en aquest rànquing en
particular, rebran obsequis o descomptes en cas d'una victòria final de la ciutat.
Ni Apple ni Google són patrocinadors del Torneig Ciutat Sostenible.

