
   

 

   

 

PRAVIDLA LIBEREC IDEATHON 2023 

 

Obecné 

1. LIBEREC IDEATHON 2023 (dále jen „Ideathon“) se koná ve čtvrtek a pátek 13. - 14. 4. 2023 

v budově Lipo.ink, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec. 

2. Pořadatelé Ideathonu jsou Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 

15, 120 00 Praha 2, IČ 71377999 a ARR- Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., U Jezu 525/4, 

46001 Liberec, IČ 48267210; (dále jen „Organizátoři“). 

3. V rámci Ideathonu budou registrovaní účastníci v týmech (dále jen „účastníci” nebo „členové 

týmu”) řešit výzvu (zadání) vypsanou Organizátory (dále jen jako  „výzvy”).  

Přesná specifikace bude představena v úvodu samotné akce. 

4. Partnery Ideathonu jsou organizace a instituce napomáhající k uspořádání Ideathonu. 

Hlavními partnery akce jsou Technická univerzita (dále TUL) v Liberci a Liberecký kraj, kteří 

rovněž tuto soutěž podporují finančně . Dalšími partnery soutěže jsou Student Business Club 

(studentský klub při TUL), Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink a Statutární město 

Liberec. 

5. Výsledky své práce členové týmu představí před porotou a veřejností formou prezentace 

v závěru Ideathonu (14. 4. 2023 v čase přibližně od 12:30 do 14:30). 

6. Velikost týmů je stanovena na 2–4 osob. Do Ideathonu se mohou přihlásit týmy i jednotlivci 

(jednotlivci budou rozřazení do týmů v úvodu Ideathonu). Ideathonu se jako člen týmu může 

účastnit kterýkoliv žák/yně střední školy z Libereckého kraje či student/ka Technické univerzity 

v Liberci, který/á se registruje prostřednictvím registračního formuláře dostupného na adrese 

https://1012plus.cz/cs/projekt/liberec-ideathon-2023 a potvrdí souhlas s těmito pravidly, 

jimiž se řídí vztahy mezi členy týmů a Organizátory.   

7. Soutěžní týmy budou rozděleny do dvou kategorií: 

- Studenti středních škol Libereckého kraje  

- Studenti Technické univerzity v Liberci 

8. Účastníci budou pracovat na svých vlastních počítačích. 

9. Účast na akci je bezplatná. 

10. Účastníkům bude poskytnuto bezplatné stravování a pitný režim po celou dobu Ideathonu. 

11. Účastníci se zavazují v průběhu Ideathonu dodržovat zásady slušného chování, nebudou 

konzumovat alkohol ani jiné návykové látky, budou respektovat veškeré pokyny Organizátorů 

tak, aby nebyl narušen chod nebo aktivity dalších uživatelů Lipo.ink (např. nadměrný hluk atd.). 

12. Účastníci budou v úvodu akce seznámeni s pravidly BOZP, které se tímto zavazují v průběhu 

Ideathonu bezpodmínečně dodržovat! 

13. Účastníci odpovídají za bezpečnost a nepoškozenost vlastních elektrických zařízení, která 

budou v průběhu Ideathonu zapojovat do zásuvek. 

14. Účast na akci je dobrovolná, účastníci jsou si vědomi toho, že akci podstupují pod vlastním 

rizikem a na vlastní odpovědnost a že organizátor akce nenese žádnou právní odpovědnost  

za vznik případné škody na majetku účastníka akce nebo za vznik újmy na jeho zdraví. 

15. Nezletilí žáci/žákyně předloží před zahájením Ideathonu Organizátorům souhlas  s účastí 

žáka/žákyně na akci podepsaný zákonným zástupcem. 

 

 



   

 

   

 

Hodnocení Ideathonu a ceny 

1. Řešením výzvy jednotlivými týmy vzniknou soutěžní projekty, které budou předmětem 

hodnocení odbornou porotou, která je složena ze zástupců Organizátorů a Partnerů. Složení 

odborné poroty bude oznámeno nejpozději před zahájením Ideathonu. 

2. Hlavními očekávanými výstupy práce v týmech je prezentace navržených řešení. 

3. Odborná porota bude soutěžní projekty hodnotit v následujících kategoriích: 

• Inovace: myšlenka, originalita, inovativnost řešení 

• Projekt/koncept: potenciál, realizovatelnost, životaschopnost, komplexnost 

• Zpracování: technická stránka projektu – kvalita zpracování 

• Prezentace: forma předání nápadu prostřednictvím prezentace před porotou 

4. Hlasování porotců je tajné.  

5. O prize money Ideathonu se podělí  

a. členové nejlepšího týmu účastníků středních škol (hlavní cena v kategorii SŠ) 

b. členové nejlepšího týmů účastníků Technické univerzity v Liberci (hlavní cena v 

kategorii VŠ) 

c. členové týmu účastníků středních škol, jejichž projekt bude vyhodnocen jako 

mimořádně originální nad rámec ostatních projektů (zvláštní cena poroty v kategorii 

SŠ) 

d. členové týmů účastníků Technické univerzity v Liberci, jejichž projekt bude 

vyhodnocen jako mimořádně originální nad rámec ostatních projektů  (zvláštní cena 

poroty v kategorii VŠ) 

6. Pokud nedojde k úplnému vyřešení výzvy či naplnění daného přínosu, nemusí být ceny uděleny 

v plné míře, můžou však být uděleny alespoň částečně. O konečném udělení ceny rozhoduje 

porota. 

7. Ceny nejsou právně vymahatelné. 

 

Duševní vlastnictví 

1. Hlavním cílem Ideathonu je podílet se na vyřešení soutěžní výzvy. Účastníci (případně jejich 

zákonní zástupci) výslovně souhlasí s tím, že veškeré výstupy prezentované v rámci 

Ideathonu mohou být v plném rozsahu bezúplatně využity vyzyvateli výzev jako podklad pro 

jejich řešení . 

2. Každý člen soutěžního týmu svou účastí uděluje souhlas se  všemi způsoby užití jím vytvořených 

výstupů, bez jakéhokoliv omezení co do množství, rozsahu nebo počtu opakování a bez 

omezení územního, zejména pro prezentační účely související s publicitou Ideathonu. 

3. Každý člen soutěžního týmu souhlasí se zveřejněním jím vytvořených výstupů, a to 

prostřednictvím Organizátorů. Dále souhlasí s tím, že Organizátoři jsou oprávněni výstupy 

v případě potřeby měnit, upravovat, zpracovávat (včetně překladu), spojovat je s jinými 

autorskými díly nebo je zařazovat do děl souborných, audiovizuálních či databází, užívat pouze 

jejich část nebo do nich jiným způsobem zasahovat.  

4. Členové týmů souhlasí, že jakékoliv výstupy nebudou vzhledem k povaze soutěže Ideathonu 

považovány za obchodní tajemství. Dále berou na vědomí, že pouhé myšlenky, postupy, 

principy či metody nejsou chráněny autorským právem.  

5. Členové týmů se zavazují, že veškeré výstupy jimi vytvořené v rámci Ideathonu budou 

představovat jejich vlastní výtvory či nápady.  



   

 

   

 

6. Další spolupráce mezi týmem či jednotlivými účastníky a jednotlivými vyzyvateli po skončení 

Ideathonu se předpokládá na základě následné dohody všech zúčastněných stran. 

 

Ochrana osobních údajů 

1. Účastníci berou na vědomí, že Organizátoři jsou v případě akceptace těchto pravidel 

účastníkem (nebo jeho zákonným zástupcem) oprávněni jako správci osobních údajů 

zpracovávat účastníkem poskytnuté osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e -mail, telefonní 

číslo, studijní zaměření, jakož i údaje o účasti na Ideathonu, zejména pak údaje o členství  

v týmu a hodnocení soutěžního projektu. V případě neposkytnutí povinných údajů a souhlasu 

se zpracováním osobních údajů se nelze účastnit Ideathonu. 

2. Účelem zpracování je organizační zajištění Ideathonu a právním základem pak čl. 6 písm. b) 

GDPR (plnění smlouvy). Účastníci dále berou na vědomí, že Organizátoři mohou výše uvedené 

údaje využít na základě svého oprávněného zájmu též pro účely přímého marketingu, zejména 

zasílání obchodních sdělení. 

3. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci 

Organizátorů. Účastníci souhlasí, že Organizátoři jsou oprávněni předat jejich osobní údaje 

Partnerům. Dalšími příjemci údajů mohou být zpracovatelé, zejména pak provozovatelé IT 

služeb využívaných Organizátory. 

4. Účastníci berou na vědomí, že mají právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním 

osobních údajů, právo požadovat od správce osobních údajů potvrzení ohledně zpracování 

svých osobních údajů, právo na přístup ke svým údajům a dále též právo na jej ich 

přenositelnost, opravu, doplnění, omezení jejich zpracování nebo výmaz v případě, že jsou 

splněny příslušné podmínky, jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu tj. Úřad pro 

ochranu osobních údajů. 

5. Účastníci dále berou na vědomí, že mají právo vznést námitku proti zpracování svých údajů pro 

účely přímého marketingu. Odmítnout zasílání obchodních sdělení lze způsobem uvedeným  

v každém zaslaném sdělení. 

6. S dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů se mohou účastníci na Organizátory obracet 

prostřednictvím e-mailové adresy liberec@czechinvest.org. 

7. Účastníci souhlasí, že po celou dobu konání Ideathonu mohou být pořizovány obrazové, 

zvukové či zvukově obrazové záznamy zachycující jejich podobu nebo týkající se projevů jejich 

osobní povahy, jakož i souhlasí s následným rozšiřováním těchto záznamů, případně jejich 

jiným užíváním ze strany Organizátorů a Partnerů, a to včetně komerčních účelů, zejména pak 

v souvislosti s propagací Ideathonu a jeho Organizátorů. Tento souhlas se uděluje bezplatně.  

 

Závěrečná ustanovení 

1. Organizátoři si vyhrazují právo společně činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech 

souvisejících s pořádáním Ideathonu, a to včetně změny těchto Pravidel, změny obsahu 

programu a časového harmonogramu akce, přerušení, pozastavení, předčasného ukončení či 

zrušení Ideathonu, neudělení hlavní ceny i vedlejších cen z důvodu neuspokojivé kvality 

soutěžních projektů, případně vyloučení jakéhokoli týmu nebo jeho člena bez nároku  

na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení těchto Pravidel nebo při pouhém 



   

 

   

 

podezření na jejich nedodržení, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování 

ovlivňujícího průběh Ideathonu a jeho výsledky. 

2. Tato Pravidla se řídí právním řádem České republiky. Souhlasem projeveným při registraci 

akceptují účastníci tato Pravidla a zavazují se je dodržovat.  

3. Kromě těchto Pravidel se účastníci zavazují v souvislosti se svou účastí na Ideathonu též 

neporušovat právní řád České republiky, jakož i nejednat v rozporu s dobrými mravy a 

oprávněnými zájmy Organizátorů. 

 

 

 


