HERNÍ ŘÁD SOUTĚŽE ROCKAWAY HACKATHON 2017
(dále jen „Herní Řád“)

Tento Herní Řád upravuje obecně pravidla a podmínky, jimiž se řídí soutěž Rockaway Hackathon
2017 vyhlášená společností ROC services, s.r.o., IČO: 24153273, se sídlem Na hřebenech II 1718/8,
Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. C 183542 (dále jen „Pořadatel“) s podporou IBM Praha a IMPACT HUB Praha.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:
Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby, starší 18 let, které se zaregistrují prostřednictvím webového formuláře
https://goout.net/cs/listky/rockaway-hackathon-2017/hkqb/ a které souhlasí s tímto Herním řádem.

PRŮBĚH SOUTĚŽE:
Soutěž proběhne v českém jazyce v IMPACT HUB Praha, na adrese Drtinova 10, Praha ve dnech 1. a 2. prosince
2017. Soutěž zde započne 1. prosince 2017 v 17:30 hod a skončí 2. prosince 2017 ve 21:30 hod. Finální prezentace
výsledků a vyhlášení vítězů pak proběhne po 21:30 do 22:30.
Všichni účastníci se mohou zaregistrovat prostřednictvím webového formuláře na stránkách
https://goout.net/cs/listky/rockaway-hackathon-2017/hkqb/, k němuž se dostanou přes vyhrazenou stránku
http://hackathon.rockawaycapital.com. Registrace začne 27. října 2017. Všechna povinná pole musí být
vyplněna, a to včetně dovedností, které účastníci nabízí týmu pro jeho sestavení. Registrační poplatek činí 200 Kč
na osobu a je splatný při registraci.
Hledáme především následující profily účastníků:
•
•
•

Vývojáře, kteří chtějí předvést své dovednosti, vyřešit přitom reálný problém z oblasti ecommerce, a
ulehčit tak koncovým zákazníkům.
Datové vědce, kteří vědí, jak najít nové způsoby využití dat, a odkrývají znalosti ukryté v datech.
Sehrané týmy, které dokáží strukturovat problém, rozdělit si práci a zabrat, když je to potřeba.

Účastníci mohou během akce přespat v prostorách IMPACT HUB Praha; občerstvení a stravování zajišťuje
Pořadatel. Počet účastníků je omezen na 50. Týmy budou sestaveny z 1 až 4 účastníků.
Účastníci jsou povinni se v průběhu celého trvání soutěže řídit pokyny Pořadatele nebo jím určené osoby. Totéž
platí pro účastníky před zahájením soutěže nebo po jejím skončení, pokud se zdržují v prostorách IBM Praha nebo
IMPACT HUB, případně v jiných prostorách, kde bude soutěž nebo jakákoli její část probíhat.
CÍL SOUTĚŽE:
Za použití technologie IBM Cloud je cílem soutěže vyřešit problém z oblasti ecommerce. Řešení musí být
jednoduché, efektivní a hlavně funkční. Vyhodnoceno bude odbornou porotou.
Účastníci budou moci používat IBM Cloud a jiné nástroje dle svých preferencí, nástroje konkurenčních služeb
mohou sloužit pouze jako doplňková či podpůrná řešení. Během celé akce bude k dispozici technická podpora a
odborní mentoři, kteří účastníkům s nástroji pomohou.
Účastníkům bude k dispozici zásoba dat z Mall Group včetně anonymizovaných dat uživatelů̊, jako jsou
například data, zachycující anonymizované uživatelské chování na webu, data frame z Google Analytics nebo
databáze produktů Mall.cz (XML feed).

VÝSTUPY ZE SOUTĚŽE:
Setkání bude začínat nápady, avšak končit bude funkčním řešením, na které se porota bude moci podívat a
vyzkoušet si ho. Výstup bude zahrnovat také jasnou vývojovou cestu, kde budou zdůrazněny veškeré potřebné
kroky, IT nástroje a další nezbytné prvky pro urychlení realizace řešení.
AUTORSKÁ PRÁVA K VÝSTUPŮM ZE SOUTĚŽE:
Účastník tímto uděluje Pořadateli oprávnění používat výstupy/výsledky vytvořené účastníkem na základě
Soutěže a/nebo počítačový programu, který je předmětem takového výstupu/výsledku účastníka a/nebo grafické
dílo vytvořeného na základě Soutěže (autorské dílo), tj. nevýhradní územně neomezenou licenci, včetně práva
používat tyto výstupy/výsledky všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Autorský zákon“), a to po celou dobu trvání majetkových práv k těmto výstupům/výsledkům;
účastník jako autor díla (výstupu/výsledku) je i nadále oprávněn vykonávat práva k dílu všemi způsoby vedle
Pořadatele – může tedy výstupy/výsledky jakkoliv dále rozvíjet. Uplatnění těchto práv není omezeno na žádné
území. Pořadatel je dále oprávněn poskytnout oprávnění, které je součástí této licence (sublicence), jakékoliv další
třetí osobě. Počet těchto sublicencí není omezen. Pořadatel není povinen licenci využít. Licenci účastník poskytuje
bezplatně. Pořadatel je oprávněn tyto výstupy/výsledky upravit či jinak měnit a je dále oprávněn tyto
výstupy/výsledky spojit s jiným autorským dílem nebo je zařadit do díla souborného. Účastníci dále postupují na
Pořadatele veškerá práva pořizovatele databáze k vytvořeným databázím, které jsou součástí výstupů/výsledků
a/nebo počítačového programu, který je předmětem díla (tedy výstupu/výsledku Soutěže vytvořeného účastníky)
vytvořeného pro Pořadatele.
Odesláním oficiální registrace účastník prohlašuje, že souhlasí s těmito pravidly Soutěže a současně, že je autorem
díla (tj. výstupu/výsledku Soutěže) nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv a práva na zveřejnění
díla, že data používaná Aplikací byla získána a použita v souladu s platnými právními předpisy ČR a že dílo svým
fungováním neporušuje platné právní předpisy ČR, nezasahuje do práv třetích osob a je v souladu s dobrými
mravy.
PRINCIPY VÝBĚRU PROJEKTŮ A JEJICH POSOUZENÍ:
V sobotu 2. prosince v 21:30 – 22:00 hod každý tým odprezentuje svůj projekt během 10 minutového rozstřelu
před členy poroty. Členové poroty jsou odborní mentoři, přítomní na hackathonu.
Členové poroty rozdílné projekty posoudí a ohodnotí podle následujících kritérií:
•
Ukázka: něco, co funguje;
•
Projekt souvisí s tématem;
•
Projekt využívá poskytnutá data;
•
Projekt využívá technologie IBM;
•
Jedinečnost, inovativnost, high-tech;
•
Projekt nabízí efektivní řešení.
VÝHRA:
Výherní tým získá 100.000,-Kč.
Jména vítězů budou uvedena na stránkách http://hackathon.rockawaycapital.com nejpozději 14 dní po konci
hackathonu. Účastníci budou o své výhře a o způsobu předání cen informováni e-mailem, a to nejpozději do 10
dnů od zveřejnění výsledků Soutěže.
Pořadatel si vyhrazují právo rozhodnout s konečnou platností ve sporných případech, které mohou vzniknout v
souvislosti se Soutěží pořádanou podle tohoto Herního Řádu. Účastníci jsou povinni takovéto rozhodnutí
respektovat.
DALŠÍ:
Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit podmínky Soutěže, a to i v době jejího průběhu, a změnit dobu jejího trvání,
tj. zejména Soutěž v jejím průběhu přerušit či ji předčasně ukončit, případně zcela zrušit. Tyto skutečnosti je
Pořadatelel povinen zveřejnit na stránkách http://hackathon.rockawaycapital.com. Účastníci nemají v takovém
případě nárok na jakoukoli náhradu nákladů vzniklých v souvislosti se soutěží.

Účastníkům nevzniká žádný právní nárok na účast v soutěži ani na výhru ze soutěže. Výhry nelze vymáhat soudní
cestou. Účastníci nemohou požadovat výměnu výhry za výhru jinou ani nemají nárok na jakákoli plnění ze strany
Pořadatele jiná než ta, která jsou uvedena v tomto Herním Řádu.
VŠEOBECNÉ:
Pořadatel Soutěže nenese odpovědnost za případné selhání hardwaru nebo softwaru nebo technické problémy
jakéhokoli druhu, které by mohly ohrozit nebo způsobit zpoždění začlenění do Soutěže.
Registrací účastník souhlasí s tím, aby Pořadatel jakožto správce zpracoval osobní údaje poskytnuté v rámci
soutěže (zejména jméno, adresu, telefon, e-mail) za účelem vyhodnocení a zveřejnění obrazových záznamů o
výhercích soutěže a realizace výsledků soutěže v propagačních materiálech a na webových stránkách a sociálních
sítích skupiny Rockaway, a to do 1. května 2018. Účastník přihlášením souhlasí, že Pořadatel může sdílet (předat)
údaje, poskytnuté účastníkem (tj. jméno, e-mail), se společnosti Sully system a.s. se sídlem Na hřebenech II 1718/9,
140 00 Praha 4, IČO: 04196830, Internet Mall, a.s., se sídlem U garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, IČO: 26204967 a
Digital Engines s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČO: 24204196.
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. Souhlas je možné písemně odvolat, ovšem s následky nemožnosti
pokračování v Soutěži.
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který podle jeho názoru nesplňuje podmínky
pro účast v Soutěži, který porušuje Herní Řád stanový pro tuto Soutěž nebo u něhož bude zjištěno, že obchází nebo
se snaží obejít pravidla Soutěže stanovená tímto Herním Řádem.
Výhry podléhají zdanění v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
Výhry v této akci nejsou předmětem kupní smlouvy, a proto se na ně nevztahují ustanovení o právech z vadného
plnění dle Občanského zákoníku.
Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových sítí.
Účastník si je vědom toho, že data poskytnutá mu během Soutěže je oprávněn použít pouze a jenom za účelem
Soutěže a nesmí si je jakýmkoliv přivlastňovat, přeposílat či jinak s nimi nakládat, než je účelem Soutěže. V
případě, že účastník data poskytnutá mu v průběhu Soutěže použije či zneužije v rozporu s tímto Herním řádem
a způsobí tím Pořadateli či vlastníku dat škodu, bude škoda vymáhána podle příslušných právních předpisů.
Tento Herní Řád byl vytvořen v souladu s platnými právními předpisy České republiky a je pro účastníka
závazný.
V případě, že je tento Herní řád vypracován také v jiných jazycích než v češtině a tyto verze se od sebe liší, má
vždy přednost verze česká.
Tento Herní Řád je platný od 7. listopadu 2017 a je přístupný na webové adrese
http://hackathon.rockawaycapital.com.

