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JA NN SOCIAL INNOVATION CAMP, Praha, 15. 10. 2020 

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE 

Účastníci: 

 Pracují ve 5 – 6 členných týmech (v jednom týmu  jsou studenti z jedné školy/třídy).  
 Pracují společně – je na každém týmu, zda bude fyzicky v jedné místnosti nebo bude 

propojen virtuálně. 
 Každému týmu je přidělen mentor – konzultant ze společnosti NN, jež se s týmem 

spojí virtuálně přes určenou platformu. 
 Pracují na řešení výzvy v čase, který je k tomu určený (viz program).  
 Dodržují časový program soutěže.  
 Při své práci (řešení výzvy) využívají: vlastní znalosti, zkušenosti, rady konzultanta. 

Mohou využít internet. 
 Musí se zúčastnit soutěže v plném rozsahu (8:45 - 17 h). V případě, že by student 

opustil soutěž před jejím ukončením a jeho soutěžní tým by se umístil na některém 
z vítězných příček, tento student nebude oceněný. Výhru si není možné, v případě 
porušení pravidel a podmínek nárokovat.  

 Mohou požádat o pomoc konzultanta, který pouze radí, jak postupovat při tvorbě 
řešení. Konzultant může pomáhat při tvorbě řešení, při analýze obsahu výzvy, 
pomáhá s vedením studentů k nalezení jejich vlastních řešení. Snaží se poskytnout 
své zkušenosti, svůj pohled z reálné praxe v dané oblasti. Poskytuje dostupné 
informace ze své praxe. Konzultant neřeší výzvu za studenty. 

 Řešení výzvy (tématu) zadané na začátku soutěžního dne vloží v písemné formě do 
souboru „Popis řešení“, který jim byl zaslán emailem.  

 Vytvoří prezentaci, která bude použita jako podpůrný materiál při prezentování řešení 
před odbornou porotou.  

o Počet snímků ani grafický vzhled prezentace není stanovený, je však potřeba, 
aby prezentace netrvala víc jak 3 minuty.  

o Povolené formáty prezentace jsou ppt a prezi. 
o Spouštění jednotlivých snímků prezentace budou soutěžící před porotou 

ovládat sami přes sdílenou obrazovku. Je potřeba, aby si určili člena týmu, 
který bude za toto zodpovědný.  

 Hotové řešení a prezentaci zašlou v den soutěže nejpozději do 12:00 na adresu 
alena@jaczech.cz. Prezentace a řešení zaslané po tomto čase nebudou zařazeny do 
hodnocení poroty. 

 Pořadí prezentací: jako první se prezentuje tým č. 1, následují týmy dle číselného 
pořadí. 

 Mají na prezentaci před odbornou porotou stanovený časový limit 3 minuty + 2 
minuty na otázky poroty.  

 Hodnocení je v těchto oblastech:  
o  obsah řešení, 
o  kreativita a inovace v řešení výzvy, 
o  aplikovatelnost řešení, 
o  prezentace řešení. 

 Rozhodnutí poroty je konečné. 


