
Soutěž: Bastle Battle 
Motivační soutěž studijního programu Elektronika a Komunikace na FEL ČVUT v Praze 

Pravidla: 

- Ze soutěže jsou vyloučeni stávající studenti nebo zaměstnanci ČVUT v Praze 

- Soutěž je určena pouze pro studenty středních škol a učilišť. 

- Navrhněte elektronické zařízení, které využívá vývojový kit Arduino nebo kity od Texas 

Instruments a přijďte své zařízení prezentovat na Den otevřených dveří FEL ČVUT v Praze 

- Každý soutěžící se smí účastnit jen jednou a to sám nebo jako součást týmu. 

- Umístěte fotku a popis zařízení na webstránky školy nebo na svůj profil Facebook s krátkým 

popisem funkce. 

- Hlasování probíhá během Dne otevřených dveří pomocí anketních lístků. Vítěz získává věcnou 

cenu ve formě rozšířeného návrhového kitu. 

* Detailní pravidla soutěže naleznete níže: 

Pravidla soutěže „Bastl Battle“ 

1) Pořadatel: Pořadatelem soutěže je vysoká škola, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení 

technické v Praze, Technická 2, 166 27, Praha 6 – Dejvice (dále jen „pořadatel“). 

2) Organizátor: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D., K13134, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení 

technické v Praze, +420 224 355 854, janicev@fel.cvut.cz. 

3) Doba trvání a místo konání: Soutěž probíhá v několika kolech: 

a) První kolo se otevírá 24. 12. 2015 vyhlášením soutěže na webu programu a jeho Facebook 

stránkách. 

b) Od tohoto data probíhá přihlašování projektů do soutěže. Pro přihlašování je využit formulář 

na adrese http://goo.gl/forms/5Flx4ueb9J. Studenti nebo studentské týmy pomocí dotazníku 

charakterizují svůj projekt a dodají kontaktní údaje a reference školy. 

c) Průběžně bude z přihlašovaných projektů vybráno 5 nejzajímavějších. Po dosažení tohoto 

počtu bude přihlašování uzavřeno a navrhovatelé vybraných projektů budou osloveni a bude 

jim zaslán kit dle výběru, který vyjádří v dotazníku. 

d) Řešitelé zpracují projekt a zajistí účast svého zástupce na Dni otevřených dveří FEL ČVUT 

v Praze v podzimním termínu 2016 (listopad 2016), kde v krátké prezentaci svůj projekt 

představí. 

e) Hlasování o úspěšnosti projektu probíhá během dne formou anketních lístků. 

f) Student nebo tým s nejvyšším počtem hlasů získává hodnotný dar ve formě setu rozšířeného 

návrhového kitu Arduino, poukazu na odběr vývojových kitů od ST Microelectronics a Texas 

Instruments, bezplatného školení a dalších podpůrných návrhových nástrojů. 

4) Podmínky účasti: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba, která není studentem 

ani zaměstnancem pořadatele, není ve střetu zájmů s pořadatelem nebo organizátorem a splní další 

podmínky dle těchto pravidel. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani 

uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.  

5) Vstup do soutěže a průběh: Účastník (dále jen Autor)se zapojí do soutěže tak, že přes formulář na 

stránce soutěže vyplní všechny požadované údaje. U popisu projektu uvede krátký textový popis, jakou 

funkci výsledné zařízení bude vykazovat, doplní web stránky (školní nebo osobní), kde bude umístěna 

http://goo.gl/forms/5Flx4ueb9J


prezentace projektu a přiloží kontaktní údaje na třídního učitele nebo ředitele školy, kde je možno 

získat reference. Z příchozích projektů bude postupně vybráno pět, které budou podpořeny formou 

vývojového kity (dle výběru Autora-ů projektu). Po ověření kontaktních údajů a identity Autora 

projektu budou kity zaslány na adresu školy. Kit zůstává ve vlastnictví Autora i po skončení soutěže. 

Autor se zavazuje, že se zúčastní Dne otevřených dveří Fakulty elektrotechnické (termín bude vyhlášen 

později). Během akce bude k dispozici Autorům prostor, kde mohou svůj projekt prezentovat a vystavit 

realizované kity.  Zároveň je Autor povinen zajistit realizaci webové prezentace věnované 

realizovanému projektu buď na stránkách své střední školy a učiliště nebo na svých osobních stránkách. 

Na stránce musí být výslovně zmíněn zdroj podpory. Zájemce je povinen poskytnout pořadateli své 

osobní údaje ve formě jména a příjmení, adresy bydliště, telefonního čísla a e-mailu. Při splnění 

podmínek budou fotografie jednotlivých projektů zveřejněny na profilu „EK – Elektronika a 

Komunikace“ do tří pracovních dnů po obdržení fotografické dokumentace a linku na vytvořené 

stránky s prezentací projektu. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování všech uvedených 

pravidel pomocí technických i jiných prostředků; v případě jejich porušení nebo důvodného podezření 

na jejich porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit účastníka ze soutěže, případně nevydat výhru bez 

jakékoliv náhrady. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody 

prokazovat. Vyřazený účastník nemá nárok na jakékoliv odškodnění.  

6) Určení výherce: Výhercem se stává Autor projektu, který během Dne otevřených dveří 

Elektrotechnické fakulty obdrží v anketě nejvyšší hodnocení. Výherce získá věcný dar ve formě setu 

rozšířeného návrhového kitu Arduino, poukazu na odběr vývojových kitů od ST Microelectronics a 

Texas Instruments, bezplatného školení a dalších podpůrných návrhových nástrojů. 

7) Oznámení a předání výhry: Výherce bude oznámen a uveřejněn na Facebook profilu „EK – 

Elektronika a Komunikace“ do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Výherci bude cena předána 

osobně na Dnu otevřených dveří Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Výherce je povinen podepsat 

předávací protokol vystavený organizátorem soutěže. 

8) Autorská práva: Autor soutěžního projektu ručí za to, že je jediným Autorem a zároveň účastí 

soutěže dává svolení s uveřejněním fotografií a informací v rámci soutěže a použitím fotografie pro 

propagační účely Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze. Fotografie porušující pravidla, zákon či dobré 

mravy budou ze soutěže vyřazeny. 

9) Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů: Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže 

souhlas s pravidly a v případě výhry souhlasí, aby bylo uveřejněno jeho jméno a příjmení. Také souhlasí 

s využitím jeho osobních údajů k propagačním účelům Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze a to 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

10) Doplňující informace:  

- Výhra není právně vymahatelná, nelze ji vymáhat soudní cestou.  

- Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, studenti a zaměstnanci ČVUT v Praze, a osoby ve 

vztahu střetu zájmů k pořadateli a organizátorovi soutěže. 

- Pořadatel ani organizátor nenesou zodpovědnost za funkčnost hlasovací aplikace a systému Google. 

- Tato soutěž není sponzorována společností a provozovatelem Google. Veškeré informace o soutěži 

jsou poskytovány pouze pořadateli soutěže. 

- Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž předčasně ukončit bez jakýchkoliv nároků a zdůvodnění. 

V Praze 24. 12. 2015 


