Pravidla soutěže
„Satelitní hackathon“
Tento dokument obsahuje oficiální pravidla soutěže „Satelitní hackathon“,
Pořadatel soutěže:
World from Space s.r.o., Pellicova 3, 60200 Brno, IČ: 06403166

(dále jen pořadatel)

Kontaktní osoba vyhlašovatele soutěže:

Mgr. Jan Labohý

Email: labohy@worldfrom.space
Tel.: +420 603546994

Předmět a cíl soutěže:
Předmětem soutěže je vytvoření co nejlepší aplikace dostupných satelitních dat pro
městské prostředí.
Cílem soutěže je podpora technického vzdělávání studentů a zvýšení povědomí o
satelitních datech a jejich využití.
1.

Všeobecná pravidla

„Satelitní hackathon“ je soutěž pro studenty středních a vysokých škol do 35 let. Každý
soutěžní tým může mít dva až pět členů. Jednočlenný tým může být výjimečně uznán po
konzultaci s organizátory.
2.

Účastníci soutěž

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci, kteří splňují podmínky soutěže. Každý soutěžící
je povinen se zaregistrovat, (dle bodu 3 těchto pravidel). Registrací dává účastník
pořadateli souhlas:
●

s natáčením a fotografováním své osoby za účelem tvorby video a foto záznamu

pro účely prezentace pořadatele
●

se zveřejněním svého jména a výsledku, kterého v soutěži dosáhl, na webových

stránkách soutěže.

3.

Registrace

Soutěže se mohou zúčastnit jen zaregistrovaní účastníci, kteří splňují podmínky soutěže.
Registrace je umožněna pouze v době mezi 15. 11. – 14. 12. 2018 prostřednictvím webu
soutěže.
Každý úspěšně registrovaný účastník bude pořadatelem soutěže vyrozuměn e-mailem o
zařazení do soutěže.

4.

Průběh soutěže

●

Termín soutěže: Soutěž probíhá 14. 12. od 15:00 do 15. 12. do 15:00. Od 15:30

budou probíhat prezentace výsledků před porotou. Vyhlášení celkových výsledků
proběhne v 16:30.
●

Na průběh celé soutěže dohlíží kontaktní osoba pořadatele soutěže: Jan Labohý

●

Do 5. 12. 2018 bude na webu zveřejněna porota, která podle níže uvedených

kritérií zvolí výherce.
Porota bodově na stupnici (0 až 10 bodů) ohodnotí jednotlivá kritéria, kterými

●
jsou:
o

Inovativnost řešení

o

Kreativní přístup k zadání

o

Technické provedení

o

Prezentace

Podle počtu získaných bodů porota rozhoduje o umístění týmu a jeho aplikace v soutěži.
V případě shodného počtu bodů rozhoduje hlas zástupce pořadatele soutěže Jana
Labohého
Následně porota zveřejní pořadí a vyhlásí vítěze soutěže, kterým budou předány ceny.
5.

Fair play

Soutěžící se registrací zavazují dodržovat pravidla soutěže. Dále prohlašují, že všechna
jejich odevzdaná řešení jsou jejich vlastní, které sami vytvořili a nepoužili řešení (i jejich
části), které místo nich vytvořil někdo jiný. Též se zavazují, že nebudou s vypracováním
řešení pomáhat jiným soutěžícím. V případě zjištění jakýchkoliv porušení pravidel bude
soutěžící diskvalifikován.

6.

Právo pořadatele soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v
soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném nezveřejnění
přihlášené aplikace nebo o její vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná
vhodná organizační opatření (především jedná-li se o aplikaci porušující autorská práva,
nebo pokud mu to ukládá jiný právní předpis).

