Pravidla soutěže
Technické léto
-

Pořadatel soutěže:
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace,
se sídlem Plzeň, Dominikánská 4, úsek DRONET (dále jen SITMP, nebo pořadatel či vyhlašovatel
soutěže)

-

Cíl soutěže
o Podpora zájmu o studium technických oborů na ZČU, podpora start - upů

-

Předmět soutěže
o Vypracování projektu dle zadání specifikovaného těmito pravidly (témata)
o Prezentace navrhnutého řešení
o Vyhlášení vítěze soutěže

-

Pro koho je soutěž určena
o Soutěž je určena registrovaným soutěžícím středních a vysokých škol ve věku 17 – 22
let

-

Kontaktní osoba vyhlašovatele soutěže
o Anna Čudáková, cudakova@plzen.eu, 702 118 694, Dominikánská 9, Plzeň

-

Termín soutěže
o 1. 7. 2017 – 31. 8. 2017

-

Postup v soutěži
o Soutěžící je povinen se do 25. 6. 2017 registrovat na email kontaktní osoby
vyhlašovatele
o Pořadatel soutěže do 30. 6. 2017 všem registrovaným soutěžícím na jimi zadaný
email odešle přesné zadání vybraného tématu
o V průběhu soutěže, tedy od 1. 7. – 31. 8. 2017, mohou studenti využít odborných
konzultací na ZČU v Plzni (technická podpora)
o Na každou konzultaci je nutné se předem přihlásit na kontaktní email vyhlašovatele
o Přesný harmonogram konzultací bude zveřejněn na webu smartedu.plzen.eu
nejpozději do 25. 6. 2017

-

Témata (soutěžní kategorie)
o Web města
 cíl – zjednodušit vyřizování věcí na úřadech
 provést analýzu klíčových slov ve vyhledávání řešení krizových situací v Plzni
=> SEO (úprava textů na stránkách dle mluvy lidí zvenčí)



o

o

jsme schopni dodat statistiky a analýzy, které máme k dispozici – kam na
stránkách lidé nejčastěji chodí atd.
Internet věcí IoT
 Síť internetu věcí
 Využití IoT pro MP
 Vývoj zařízení na hlídání času parkování a přenos informací na
patřičná místa (př. Ultrazvukový snímač přidělaný na lampu atd.)
 IoT obecně
 Návrhy využití IoT pro město a městské firmy
Podpora turistiky
 Návrhy využití IoT pro město a městské firmy

-

Technická podpora
o V průběhu letních prázdnin bude možné využít odborné konzultace na všech
technických fakultách ZČU a také u vyhlašovatele soutěže. Před každou konzultací je
nutné si zarezervovat termín konzultace u kontaktní osoby vyhlašovatele. Přehled
oblastí možných ke konzultaci bude uveřejněn na stránkách smartedu.plzen.eu
nejpozději 25. 6. 2017

-

Termíny soutěže:
o Každý soutěžící je povinen odevzdat hotový projekt nejpozději 31. 8. 2017
v elektronické podobě, a to kontaktní osobě vyhlašovatele
o Od 1. 9. – 15. 9. 2017 bude všechny hotové a v termínu odevzdané práce posuzovat
hodnotící komise
o 15. 9. 2017 proběhne na půdě ZČU v Plzni prezentace a obhajoba jednotlivých prací

-

Vyhlášení výsledků
o 15. 9. 2017 proběhne v areálu ZČU v Plzni vyhodnocení a vyhlášení nejlepších prací
o Přesný harmonogram vyhodnocení bude:
 uveřejněn nejpozději 31. 8. 2017 na webu smartedu.plzen.eu
 odeslán na email registrovaných soutěžících
o Soutěžící souhlasí s natáčením a fotografováním své osoby za účelem:
 tvorby video a foto záznamu pro vyhlašovatele soutěže, který bude využíván
zejména pro propagační účely vyhlašovatele soutěže, přístupného na
webových stránkách, či jinak veřejně šířeného jako informační materiál
 Zveřejnění výsledků soutěže prostřednictvím internetu či televizního vysílání
 Za úkony související s natáčením a fotografováním nepožaduje žádnou
finanční odměnu

-

Složení hodnotící komise
o Hodnotící komise bude složena ze zástupců SITMP a technických fakult ZČU

-

Vyhodnocení soutěže, ceny
o Hodnotící komise:
 bude hodnotit (v každé soutěžní kategorii samostatně) práce na základě
navrženého technického řešení projektu, využitelnosti v praxi a originality
řešení
 Je oprávněna při vyhodnocení, obhajobě a prezentaci prací položit
soutěžícím doplňující otázky
o Vítězem v každé kategorii bude soutěžící, jehož práce bude vyhodnocena jako
nejlepší a reálně aplikovatelná v praxi.
o Vítězi v každé kategorii bude vyhlašovatelem soutěže nabídnuta možnost provést
realizaci svého řešení pro statutární město Plzeň za finanční úplatu a v případě, že
jeho práce bude reálně aplikovatelná v praxi.
o V případě, že žádná z prací nebude vyhodnocena jako reálně aplikovatelná v praxi
pro statutární město Plzeň, nebude vítězi či vítězům tato možnost nabídnuta.

-

Registrace
o Soutěžící se mohou registrovat do 25. 6. 2017
o Soutěžící musí splňovat věkovou hranici a to 17 – 22 let
o Registrující svojí registrací souhlasí se zněním pravidel této soutěže
o Registraci na email cudakova@plzen.eu odešlete ve tvaru
 Jméno a příjmení
 Rok narození
 Kontaktní údaje (mail, mobil)
 Vybrané téma

-

Poznámka
o Vyhlašovatel soutěže se zavazuje nakládat s osobními údaji v soutěži v souladu se
zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
o

Přílohou těchto pravidel je souhlas účastníků soutěže se zpracováním osobních údajů

o

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v
soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném vyřazení
projektu ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření
(především v případě porušení pravidel a podmínek soutěže)

