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JA NN SOCIAL INNOVATION CAMP, Praha, 23. 3. 2023 

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE 

 Účastníci pracují ve 4 – 6 členných týmech (v jednom týmu jsou studenti z různých škol). 
Složení týmů určuje JA Czech jakožto organizátor soutěže a není možné to měnit.  

 Pracují na řešení výzvy v čase, který je k tomu určený, a dodržují časový harmonogram (viz program).  
 Mohou využívat pro svou práci vlastní notebooky a internet – připojení na internet JA Czech 

negarantuje!  
 Při své práci (řešení výzvy) využívají: vlastní znalosti, zkušenosti, rady konzultanta. Mohou 

využít vlastní zdroje internetu. 
 Musí se zúčastnit soutěže v plném rozsahu (9:00 - 17:00 h). V případě, že by student opustil 

soutěž před jejím ukončením a jeho soutěžní tým by se umístil na některém z vítězných míst, 
tento student nemá nárok na výhru a diplom za umístění.  

 Mohou požádat o pomoc přiděleného 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. 

 Zpracují své řešení do  
o prezentace (PPT), která bude použita jako podpůrný materiál při prezentaci řešení před 

odbornou porotou.  
 Počet snímků ani grafický vzhled prezentace není stanovený. 
 Povolený formát je pouze .ppt. 
 Spouštění jednotlivých snímků prezentace budou soutěžící před porotou ovládat sami – 

zodpovědného člena si určí každý tým za sebe. K dispozici bude prezentér. 
o Šablony s názvem Popis řešení, kterou každý tým obdrží e-mailem.  

 Vyplněnou šablonu s popisem řešení a prezentaci zašlou na adresu Katarina@jaczech.cz 
nejpozději do 23. 3. 2023, 12:30. 

 Mají na prezentaci před odbornou porotou stanovený časový limit 4 minuty + 4 minuty na 
otázky poroty.  

 Pořadí prezentací určuje JA Czech. 
 Do prezentování před porotou se zapojí všichni členové týmu. 
 Hodnocení je v těchto oblastech:  
o  obsah řešení 
o  kreativita a inovace v řešení výzvy 
o  aplikovatelnost řešení 
o  prezentace řešení 

 Ceny se udělují v následujících kategoriích:  
o Nejlepší prezentace (prezentační dovednosti, zpracování prezentace) 
o Nejzajímavější nápad (potenciál do budoucnosti z ekonomického hlediska)  
o Největší pomoc společnost (nápad na zásadní změnu) 
o Absolutní vítěz IC 

 Rozhodnutí poroty je konečné. 


