PRAVIDLA SOUTĚŽE

VALEO INNOVATION SPRINT
Prezentace soutěže Valeo Innovation Sprint
Valeo vyhlašuje 2. ročník soutěže „Valeo Innovation Sprint“, která se bude konat v termínu od 15. do 17.
května 2018 v Brně. Cílem soutěže je odměnit významný novátorský automobilový projekt, jenž je
výsledkem představivosti vysokoškolských studentů.
Prostřednictvím této soutěže chce společnost Valeo ukázat, že inovace jsou v jejích genech a výzkum a
vývoj jsou pro Valeo prioritou. Je to hnací síla všech našich 14 000 inženýrů, kteří každodenně vymýšlejí
zlepšení ve snaze o navržení automobilu budoucnosti.
Společnost Valeo touto soutěží usiluje o zvýšení povědomí studentů o výzvách a možnostech, které jim
kariéra v automobilovém průmyslu může nabídnout.
Téma 2. ročníku soutěže Valeo Innovation Sprint
„Jste v roli dodavatele automobilky. Byli jste osloveni automobilkou, která připravuje do výroby automobil vyšší
střední třídy. Vaším úkolem je navrhnout řešení na nalezení bezdrátového nabíjecího místa, navádění nad ní a
způsob efektivního přenosu energie z nabíječky do auta tak, abyste vyhráli výběrové řízení automobilky.“
Výběrová kritéria hodnocení projektů
V rámci soutěže se bude hodnotit především:
 Odvážný, novátorský a originální nápad
 Technická znalost a odbornost
 Uskutečnitelnost projektu a případného testování konceptu
 Kvalita prezentace
Finanční odměna
Každý člen týmu, jehož projekt se v soutěži umístí na prvních třech místech, obdrží hodnotnou odměnu:
První místo: poukaz na nákup v internetovém obchodě v hodnotě 6000,- Kč
Druhé místo: poukaz na nákup v internetovém obchodě v hodnotě 4000.,- Kč
Třetí místo: poukaz na nákup v internetovém obchodě v hodnotě 2000,- Kč
Jak se můžu přihlásit?
Pro přihlášení do soutěže vyplňte online formulář na adrese: http://www.innovationsprint.cz.
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Pravidla soutěže VALEO INNOVATION SPRINT
(dále jen „Pravidla“)
ČLÁNEK 1. VYHLAŠOVATEL
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem
Kuštova 2569/II, 269 01 Rakovník, IČO: 498 23 001, zapsaná v OR u MS Praha, oddíl A, vložka 59488
(dále jen „Vyhlašovatel“).
ČLÁNEK 2. ZADÁNÍ
„Jste v roli dodavatele automobilky. Byli jste osloveni automobilkou, která připravuje do výroby automobil vyšší
střední třídy. Vaším úkolem je navrhnout řešení na nalezení bezdrátového nabíjecího místa, navádění nad ní a
způsob efektivního přenosu energie z nabíječky do auta tak, abyste vyhráli výběrové řízení automobilky“.
ČLÁNEK 3. POŽADAVKY NA UCHAZEČE A REGISTRACE DO SOUTĚŽE
Soutěž Valeo Innovation Sprint je otevřena všem vysokoškolským studentům z celého světa, kteří v době
podání přihlášky nedokončili své vysokoškolské vzdělání a jsou zapsáni k prezenčnímu studiu na vysoké
škole.
Do soutěže se naopak nemohou přihlásit následující osoby:
a) zaměstnanci Vyhlašovatele nebo jiné společnosti ze skupiny Valeo, včetně jejich rodinných
příslušníků, vyjma studentů a stážistů, kteří vykonávají práci nebo praxi u Vyhlašovatele
b) osoby, které se podílely na organizování této soutěže, včetně jejich rodinných příslušníků,
c) členové odborné poroty, včetně jejich rodinných příslušníků, osoby, u kterých se vyskytuje střet
zájmů
Pokud se do soutěže přihlásí některá z uvedených osob, bude automaticky vyloučena.
ČLÁNEK 4. TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Své přihlášky mohou způsobilí zájemci podávat v termínu od 13. 3. 2018 do 11. 5. 2018 do 12:00 hodin,
středoevropského času. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit termín konání soutěže a termíny k podání
přihlášek.
ČLÁNEK 5. JAK SE ZÚČASTNIT
Přihlášku je nutné podat ve výše uvedeném termínu prostřednictvím řádně vyplněného online formuláře
dostupného na adrese: http://www.innovationsprint.cz. Jiný způsob přihlášení není možný.
Neúplné přihlášky a přihlášky obsahující nepřesnosti, které nebyly doplněny či upraveny v termínu pro
podání přihlášek, budou vyřazeny ze soutěže a daný tým bude automaticky diskvalifikován, nerozhodne-li
se Vyhlašovatel v konkrétním případě jinak. Účastníci jsou povinni v přihlášce uvádět pravdivé údaje včetně
své pravé totožnosti. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo provádět veškeré potřebné kontroly pravdivosti těchto
údajů.
Účastníci se musí přihlásit v soutěžních týmech složených ze dvou (2) až čtyř (4) členů. Členové
přihlášených týmů jsou pro účely těchto Pravidel dále považování za „Účastníky“. Složení jednotlivých
týmů je možné měnit až do ukončení registrace přihlášek, tedy do 11. května 2018. Další změny po tomto
datu již nejsou možné a nebudou akceptovány, nerozhodne-li se Vyhlašovatel v konkrétním případě jinak.
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V případě, že po ukončení registrační fáze (tj. po 11. květnu 2018) klesne počet členů registrovaného týmu
pod minimální stanovený počet (tj. minimálně 2), tento tým bude automaticky vyřazen ze soutěže.
Každý tým je povinen zvolit si jednoho vedoucího, který bude daný tým zastupovat, a který bude kontaktní
osobou pro komunikaci s Vyhlašovatelem. Vedoucí vystupuje jako koordinátor členů týmu a je zodpovědný
za rozdělení případné výhry mezi členy týmu. Vyhlašovatel neodpovídá za způsob rozdělení výhry uvnitř
vítězných týmů.
Podáním přihlášky do soutěže vyslovuje každý Účastník svůj bezvýhradní souhlas s těmito Pravidly
a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat, a stejně tak se zavazuje dodržovat veškeré právní
předpisy platné na území České republiky.
ČLÁNEK 6. PRŮBĚH SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat v následujících fázích:
1. FÁZE: PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK, REGISTRACE A VÝBĚR TÝMŮ
První fáze soutěže bude probíhat od 13. 3. 2018 do 11. 5. 2018.
Bezprostředně po oficiálním vyhlášení soutěže dne 13. 3. 2018 (prostřednictvím tisku, webové stránky
Vyhlašovatele, sociálních sítí, emailů) bude Vyhlašovatel informovat studenty vysokých škol o soutěži přímo
prostřednictvím vysokých škol, univerzit nebo prostřednictvím vlastních komunikačních kanálů. Studenti
budou vyzváni, aby utvořili týmy a zaregistrovali se do soutěže (dle čl. 5 Pravidel).
Po kontrole formálních náležitostí přihlášek jednotlivých týmů bude do druhé fáze soutěže Vyhlašovatelem
pozváno prvních osm (8) řádně přihlášených týmů.
2. FÁZE: REALIZACE A HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Druhá fáze bude probíhat od 15. 5. 2018 od 10:00 hodin do 17. 5. 2018 do 10:00 hodin.
Během druhé fáze bude osm pozvaných týmů po dobu 48 hodin vypracovávat projekt dle soutěžního
zadání. Podrobné informace k zadání a ke způsobu realizace projektu budou oznámeny jednotlivým
soutěžním týmům při úvodní instruktáži dne 15. 5. 2018 na místě konání soutěže.
Spolu s vypracovaným projektem odevzdají jednotlivé týmy čestné prohlášení podepsané všemi členy týmu
o tom, že jsou původními tvůrci odevzdávaného projektu, že jejich projekt nebyl dosud zveřejněn,
publikován či jinak zpřístupněn třetím osobám, a že odevzdaný projekt není výsledkem plagiátorství nebo
jiného protiprávního jednání.
Jednotlivé projekty budou hodnoceny odbornou porotou Vyhlašovatele bezprostředně po odevzdání všech
projektů. Porota a její jednotliví členové jsou nezávislí a nejsou povinni odůvodňovat jakékoliv své
rozhodnutí. Rozhodnutí poroty je konečné a neexistuje proti němu žádný opravný prostředek.
Projekty budou hodnoceny ve třech testovacích scénářích, které budou zveřejněny během úvodní instruktáže.
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3. FÁZE: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁNÍ CEN
Na základě hodnocení odborné poroty Vyhlašovatel vybere tři nejlepší projekty a vyhlásí pořadí tří
nejlepších týmů. Proti hodnocení poroty a vyhlášení vítězů soutěže není možné podávat námitky či jiné
stížnosti a Vyhlašovatel si vyhrazuje právo se takovýmito stížnostmi nebo námitkami nezabývat.
Dle pořadí projektů dojde k udělení následujících cen třem nejlepším projektům:
 První místo: poukaz na nákup v internetovém obchodě v hodnotě 6000,- Kč pro každého člena
týmu
 Druhé místo: poukaz na nákup v internetovém obchodě v hodnotě 4000,- Kč pro každého člena
týmu
 Třetí místo: poukaz na nákup v internetovém obchodě v hodnotě 2000,- Kč pro každého člena týmu
Zbylé týmy nemají nárok na žádnou odměnu. Po vyhlášení výsledků a skončení soutěže Vyhlašovatel není
povinen vracet žádný z odevzdaných projektů.
ČLÁNEK 7. POŽADAKY NA PROJEKT A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Všechny odevzdané projekty musí splňovat následující kritéria:
 Projekt a veškeré související dokumenty musí být vyhotoveny v anglickém jazyce
 Délka prezentace jednotlivých projektů nesmí překročit 20 minut včetně prostoru pro otázky a
odpovědi
Odborná porota hodnotí odevzdané projekty dle následujících kritérií:
 Odvážný, novátorský a originální nápad
 Znalost a odbornost technické části projektu
 Uskutečnitelnost projektu a případného testování konceptu
 Kvalita prezentace projektu

(70 %)
(10 %)
(10 %)
(10 %)

ČLÁNEK 8. ČLENOVÉ POROTY
Složení poroty určuje výlučně Vyhlašovatel.
Porota se skládá z předsedy poroty, kterým je Jiří Plachý, a ostatních členů, manažerů vývojového centra
Valeo v Praze, případně jiných renomovaných odborníků. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dle vlastního
uvážení změnit členy poroty až do fáze hodnocení odevzdaných projektů. Proti složení poroty nelze vznést
žádnou námitku.
ČLÁNEK 9. FINANČNÍ PODPORA
Vyhlašovatel uhradí členům osmi týmů, pozvaných do 2. fáze soutěže, náklady na ubytování a stravování
v místě vybraném Vyhlašovatelem pro konání 2. fáze soutěže. Vyhlašovatel nehradí Účastníkům náklady
na dopravu do místa soutěže, ani žádné jiné výdaje přímo či nepřímo spojené s jejich účastí v soutěži.
ČLÁNEK 10. OSOBNÍ ÚDAJE, REKLAMA A PRÁVA NA VYUŽITÍ FOTODOKUMENTACE
Zasláním přihlášky do soutěže projevuje každý Účastník svůj souhlas s tím, že Vyhlašovatel je oprávněn
bezplatně užít a uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy Účastníků soutěže včetně
fotografií a jiných záznamů odevzdaných projektů ve sdělovacích prostředcích, na sociálních sítích a
v propagačních materiálech Vyhlašovatele po dobu 3 let o skončení soutěže.
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Zasláním přihlášky do soutěže projevuje každý Účastník, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
poskytnutých Vyhlašovateli, a to v rozsahu nutném pro organizování soutěže, její vyhodnocování a další
případné následné zpracování takových údajů pro marketingové a propagační účely Vyhlašovatele, a to na
dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 3 let). Účastník, který poskytl Vyhlašovateli osobní údaje,
má právo přístupu ke svým údajům a další práva dle § 11 a § 21 ZOOÚ. Udělení souhlasu je dobrovolné a
Účastník může tento souhlas kdykoli písemně u Vyhlašovatele odvolat. Účastníci se mohou ohradit proti
zpracování osobních údajů na adrese:

VALEO AUTOKLIMATIZACE k. s.
Kuštova 2569/II
269 01 Rakovník
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení Vyhlašovateli na
uvedenou adresu a má za následek vyloučení daného Účastníka z další účasti v soutěži včetně ztráty
nároku na předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím.
ČLÁNEK 11. AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Účastníci soutěže podáním přihlášky prohlašují, že pro případ umístění v soutěži na 1. – 3. místě, se jejich
odevzdané projekty stávají soutěžním dílem ve smyslu ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
v platném znění (dále jen „AZ“).
Účastníci soutěže podáním přihlášky prohlašují, že pro případ umístění v soutěži na 1. – 3. místě, udělují
Vyhlašovateli výhradní, časově a územně neomezenou licenci k užití díla, které bylo výsledkem řešení
soutěžního projektu, a to za úplatu obdrženou ve formě ceny dle čl. 5 těchto Pravidel. Účastníci tímto
výslovně souhlasí s výší odměny za užití projektu Vyhlašovatelem dle tohoto článku a považují tuto odměnu
za přiměřenou a odpovídající hodnotě odevzdaného projektu. Účastníci umístění v soutěži na prvních třech
místech se zavazují, že bez písemného souhlasu Vyhlašovatele, neudělí k užití díla (odevzdaného projektu)
licenci třetí osobě a neumožní užití díla jinou osobou než Vyhlašovatelem. Vyhlašovatel je oprávněn tuto
licenci dále postoupit a umožnit užití výsledků odevzdaných projektů jinou osobou.
Účastníci v této souvislosti udělují Vyhlašovateli souhlas s tím, aby jimi vytvořený projekt v rámci soutěže a
jakákoli jeho dílčí část, mohla být Vyhlašovatelem užita zejména k obchodním, marketingovým a
propagačním účelům Vyhlašovatele. Odevzdaný projekt či jeho jednotlivé části mohou být pro tyto účely
přiměřeně upraveny, doplněny anebo zapracovány podle volného uvážení Vyhlašovatele. Účastníci, kteří
se umístili na prvních třech místech, se zavazují po odevzdání svých projektů uzavřít s Vyhlašovatelem
licenční smlouvu či jinou obdobnou smlouvu k užití díla Vyhlašovatelem ve výše uvedeném rozsahu, budeli to Vyhlašovatel považovat za nezbytné pro řádný a nerušený výkon svých práv.
Pokud kterýkoli z odevzdaných projektů v soutěži (či jeho část) bude naplňovat znaky práv průmyslového
vlastnictví (jako např. vynález, užitný vzor, průmyslový vzor) zavazuje se každý Účastník, který je tvůrce či
spolutvůrce takového projektu uzavřít s Vyhlašovatelem smlouvu o převodu takového práva na
Vyhlašovatele a poskytnout Vyhlašovateli maximální součinnost k registraci takového práva v příslušném
veřejném rejstříku ve prospěch Vyhlašovatele.
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ČLÁNEK 12. ZRUŠENÍ A ZMĚNA SOUTĚŽE
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na zrušení nebo odložení soutěže, budou-li si to okolnosti vyžadovat.
Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo na jednostrannou změnu Pravidel soutěže pro případ, že se to bude
jevit jako vhodné nebo nezbytné. V obou případech budou Účastníci informováni o změnách
prostřednictvím webové stránky Vyhlašovatele, a pokud již budou přihlášeni, tak rovněž na e-mailovou
adresu Účastníků uvedenou v přihlášce. Proti rozhodnutí o změně či zrušení soutěže nelze podávat námitky
ani stížnosti a Vyhlašovatel si vyhrazuje právo takovýmito stížnostmi a námitkami se nezabývat.
ČLÁNEK 13. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ
Tato Pravidla se řídí platným právem České republiky a veškeré případné spory, které se nepodaří vyřešit
dohodou stran, budou řešit příslušné soudy České republiky.
ČLÁNEK 14. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI
Účastníci jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti se svou
účastí v soutěži. Zejména jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které byly
Vyhlašovatelem v průběhu soutěže a po jejím skončení označeny za důvěrné a o všech skutečnostech,
jejichž prozrazení třetí osobě by mohlo Vyhlašovateli způsobit újmu. Účastníci jsou dále povinni po celou
dobu soutěže až do vyhlášení výsledků zachovat mlčenlivost a nikomu neprozradit žádné informace o svém
projektu, zvoleném pracovním postupu, jeho obsahu a jeho výsledcích. V případě porušení povinnosti
mlčenlivosti dle tohoto článku je Účastník, který závazek mlčenlivosti porušil, povinen Vyhlašovateli toto
neprodleně oznámit a nahradit mu veškerou újmu tímto způsobenou.
ČLÁNEK 15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI VYHLAŠOVATELE
Vyhlašovatel prohlašuje a Účastník soutěže s tímto souhlasí, že Vyhlašovatel není za žádných okolností
odpovědný za:
 jakoukoli újmu Účastníka vzniklou z důvodu změny či zrušení soutěže a jejích parametrů dle čl. 4 a
čl. 12 těchto Pravidel,
 jakoukoli nezaviněnou technickou poruchu v průběhu realizace soutěže (porucha počítače a jiných
technických, elektronických či administrativních zařízení),
 opožděné odevzdání projektu z jakéhokoliv důvodu vyjma důvodů prokazatelně zapříčiněných
Vyhlašovatelem,
 jakoukoli nezaviněnou újmu na majetku Účastníka,
 rozdělení výhry mezi jednotlivé členy vítězných týmů, za což nese odpovědnost především
zástupce týmu, kterému bude cena předána.
ČLÁNEK 16. KONTAKTY
Zájemci o soutěž mohou zasílat své dotazy na adresu: cz.events.mailbox@valeo.com
ČLÁNEK 17. ÚČINNOST
Tato Pravidla nabývají
www.innovationsprint.cz

účinnosti

dnem

jejich
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vyhlášení

na

webové

stránce

Vyhlašovatele:

