
Pravidla a průběh soutěže

Kdo se může zapojit?

Soutěž je určena pro všechny studenty. Účastníci mohou pocházet z různých fakult nebo
univerzit (a to i v rámci jednoho teamu). Zapojit se mohou jednotlivci a teamy s maximálně 6
členy.

Ceny pro výherní teamy

Team na prvním místě získá finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. Druhé místo bude
oceněno částkou 6000 Kč a třetí místo částkou 4000 Kč. Zúčastněné teamy navíc obdrží od
fakulty věcné odměny.

Jak má projekt vypadat?

Při tvorbě návrhu by se měly teamy držet pravidel specifikovaných v manuálu v příloze
této stránky. Jedním z důležitých kritérií hodnocení návrhů je hospodaření s rozpočtem ve
výši 100 000 Kč.  Rozpočet by měl zahrnovat veškeré vybavení Chill roomu, případné
stavební úpravy není potřeba vyčíslovat. Účastníci mohou při tvorbě využít jako inspiraci
vzorový projekt vytvořený Studentskou komorou akademického senátu ESF. Zároveň bude
vysoce ceněna originalita a kreativita návrhu. Samotné provedení projektu je proto
ponecháno na teamech (prezentace, zip soubor, pdf dokument, video,..). V návrhu je třeba
uvést název teamu a jména studentů, kteří se na něm podíleli.

Manuál k tvorbě návrhu a vzorový projekt

Účastníkům soutěže jsou při tvorbě návrhu k dispozici již zmíněné materiály, a to manuál k
tvorbě projektu a vzorový projekt pro inspiraci. Oba dokumenty si mohou studenti stáhnout v
příloze na konci tohoto článku.

Harmonogram soutěže

Teamy mohou na svých projektech pracovat do 4.4.2022.

Registrace teamů

Registrace probíhá do 20.3.2022. Účastníci soutěže mohou zaregistrovat svůj team přes
následující formulář a vyjádřit tím svůj zájem zapojit se do soutěže. Během registrace není
třeba představit hotový projekt, ve formuláři stačí uvést jména zapojených studentů a
případně název teamu. V případě účasti jednotlivce je nutné, aby byl účastník studentem
alespoň jednoho programu na ESF. Pokud se do soutěže zapojí team, musí být alespoň
jeden člen teamu studentem ESF.

Zasílání návrhů

Studenti mohou zasílat vypracované projekty do 4.4.2022 (včetně) v elektronické
podobě na emailovou adresu skas@econ.muni.cz, případně v listinné podobě (ve dvou
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kopiích) na podatelnu na jméno Ondřej Špetík. Podatelna se nachází u vchodu do fakulty.
Team může do soutěže zařadit maximálně jeden návrh. Zásláním návrhu do soutěže se team
zavazuje, že se nejedná o plagiát.

Online podpora během soutěže

V průběhu soutěže mohou studenti kdykoliv kontaktovat členy SKAS ESF na jejich
emailovou adresu skas@econ.muni.cz nebo přes sociální sítě (Instagram a Facebook).
Proběhnou také dvě online setkání v týdnech 7.3.- 13.3. a 21.3.- 25.3. se Studentskou
komorou, kde bude studentům podrobně představena soutěž a budou zodpovězeny jejich
případné dotazy. Konkrétní data setkání budou upřesněna v průběhu soutěže.

Vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů

Hodnocení soutěže bude mít na starost vybraná komise složená z členů akademické obce
MU. Do hodnocení budou zapojeni také studenti ESF MU. Všichni studenti ESF MU
dostanou možnost hlasovat pro svůj oblíbený návrh, který by chtěli na fakultě vidět.
Vyhlášení výsledků je plánováno na začátek května 2022. Konkrétní data a způsob
hlasování budou upřesněna v průběhu soutěže.

Fakulta si vyhrazuje právo výherní návrh v případě potřeby upravit. Pokud dojde k porušení
některého z pravidel soutěže, organizátoři si vyhrazují právo team ze soutěže vyřadit.
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