Podmínky účasti na Ideathonu:
I. Pouze soutěžící (dále jako „Účastník“ či „Soutěžící“), kteří s těmito pravidly souhlasí, se
mohou soutěže (dále jen „Ideathon“) zúčastnit. V souladu se zákonným věkem stanoveným
pro Českou republiku musí být účastníci starší 15 let.
II. Organizátorem Ideathonu je Městská část Praha 13 se sídlem Úřad městské části Praha
13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 00241687, Identifikační číslo
základní územní jednotky (ZÚJ): 554782 a DIČ CZ00241687.
III. Ideathon proběhne v češtině a bude se konat v prostorech KD Mlejn, o.p.s. na adrese
Pernerova Kovářova 4, 155 00 Praha 13-Stodůlky. Akce v těchto prostorách začne v pátek
17. května v 9:00 hod a skončí v sobotu 18. května ve 20:00 hod. Finální prezentace budou
probíhat v sobotu 18. května od 11:00 hod a po nich bude následovat vyhlášení.
IV. Všichni účastníci se mohou zaregistrovat prostřednictvím webového formuláře na
stránkách www.idea13.cz, kde je možné se registrovat jako jednotlivec nebo registrovat celý
tým. Registrace je zdarma.
V. Soutěžící budou přítomni v prostorách konání Ideathonu od 17. května, 2019, 8:00 do 18.
května, 2019, 13:00. Soutěžící budou mít možnost odpočinku a spánku v prostorách konání
Ideathonu. Organizátorem bude během Ideathonu zajištěno občerstvení a budou vyhrazeny
pauzy na oběd a večeři. Týmy budou sestaveny z maximálně 3 soutěžících.
VI. Během celého Ideathonu je organizátorem zakázáno vnášet a konzumovat v prostorách
konání Ideathonu alkoholické nápoje.
VII. Ideathon je zaměřen na oblasti: parkování, sociální oblast, zdravotnictví, technické
zázemí. Témata budou dostupná na stránkách: www.idea13.cz.
VIII. Autorská práva k výstupům z Ideathonu (dále jako „Dílo“):
Účastník tímto bezúplatně uděluje nevýhradní a územně neomezenou licenci Městské části
Praha 13 k užití Díla, které je autorským dílem, všemi způsoby užití, a to na celou dobu
trvání majetkových autorských práv k němu. Městská část Praha 13 má právo udělit k užití
uvedeného Díla neomezené množství podlicencí,Městská část Praha 13 má dále právo
rozhodnout o zveřejnění Díla; jakož i Dílo upravovat a/nebo spojit s jiným Dílem či jej zařadit
do Díla souborného. Účastník nemá právo na žádnou dodatečnou odměnu v souvislosti
Dílem. Ustanovení tohoto článku se vztahují obdobně i na Díla v nichž je Účastník
spoluautorem. Účastník poskytuje Městská části Praha 13 svolení k zaznamenání své účasti
na Ideathonu na zvukový resp. zvukově obrazový záznam a/nebo záznam obrazový
(fotografický).
Zjednodušené vysvětlení autorských práv: Autorská práva k dílu vytvořenému v rámci
Ideathonu zůstanou jeho autorovi či spoluautorům. Autor či spoluautoři mohou s dílem
neomezeně disponovat, avšak Městská část Praha 13 bude mít právo dílo také užívat pro
své účely, aniž by tím bylo dotčeno právo autora či spoluautorů s dílem dále nakládat.

B) Principy výběru projektů a jejich posouzení
I. Každý tým je povinen odprezentovat výsledky své práce a to v sobotu 18. května od 11:00
hod během 5-10 minutové prezentace před členy poroty.
II. Členové poroty rozdílné projekty posoudí a ohodnotí z hlediska:
i) realizovatelnosti;
ii) přínosu pro město
iii) jedinečnosti a inovativnosti
V rámci těchto kritérií bude porota hlasovat o nejlepším nápadu a hodnotící systém určený
pořadatelem zaručí férový výsledek.
III. Vítězný tým získá odměnu v hodnotě až 50 000 Kč. Organizátor zveřejní přesnou podobu
odměny v průběhu soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo ceny upravovat nebo přidávat
ceny v průběhu akce.
IV. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností ve sporných
případech, které mohou vzniknout v souvislosti se soutěžemi pořádanými podle těchto
pravidel. Soutěžící jsou povinni takovéto rozhodnutí respektovat.
V. Městská část Praha 13 je oprávněna kdykoliv změnit podmínky Ideathonu, a to i v době
jejího průběhu, a změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či ji
předčasně ukončit. Tyto skutečnosti je organizátor soutěže povinen zveřejnit na stránkách
www.idea13.cz.
VI. Soutěžícím nevzniká žádný právní nárok na výhru ze soutěže. Výhry nelze vymáhat
soudní cestou. Soutěžící nemohou požadovat výměnu výhry za výhru jinou ani nemají nárok
na jakákoli plnění ze strany Městská část Praha 13 jiná než ta, která jsou vedena v těchto
pravidlech.
C) Všeobecné podmínky
I. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za případné selhání hardwaru nebo softwaru
nebo technické problémy jakéhokoli druhu, které by mohly ohrozit nebo způsobit zpoždění
začlenění do soutěže.
II. Účastí v soutěži účastník souhlasí s tím, aby společnost Městská část Praha 13 jakožto
správce zpracovala osobní údaje poskytnuté v rámci Ideathonu (zejména jméno, telefon,
e-mail) za účelem vyhodnocení a zveřejnění obrazových záznamů o výhercích soutěže a
realizace výsledků soutěže v propagačních materiálech a na webové stránce společnosti
Městská část Praha 13 a/nebo zaslání pracovních či obchodních nabídek, a to do konce
roku 2018. Účastník má právo přístupu k těmto údajům a má rovněž další práva, která pro
něj vyplývají dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Účastník je
oprávněn svůj souhlas kdykoli písemnou formou odvolat, tím však ztrácí možnost v
Ideathonu pokračovat, případně ztrácí nárok vyhrát.
III. Organizátor Ideathonu si vyhrazuje právo vyloučit z Ideathonu soutěžícího, který

nesplňuje podmínky pro účast v soutěži, který porušuje pravidla stanovená pro tuto soutěž
nebo u něhož bude zjištěno, že obchází nebo se snaží obejít pravidla Ideathonu stanovená
tímto dokumentem. Organizátor má právo Ideathon kdykoliv bez náhrady zrušit a/nebo
přerušit, případně změnit podmínky účasti či hodnocení. Udělení odměn je plně na vůli
Organizátora a Organizátor má v případě závažných důvodů právo odměny neudělit.
IV. Výhry podléhají zdanění v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve
znění pozdějších předpisů.
V. Tato pravidla byla vytvořena v souladu s platnými právními předpisy České republiky a
jsou pro obě strany závazná.

