IQRF Wireless Challenge IV
Pravidla soutěže

Soutěž
IQRF Alliance vyhlašuje soutěž IQRF Wireless Challenge IV. „Využijte své schopnosti, navrhněte
nejlepší aplikaci pro bezdrátovou technologii IQRF a bojujte o hodnotné ceny,“ to je výzva
programátorům, vývojářům, technikům a studentům z celého světa.
Soutěž je otevřena od 1. 10. 2017 do 25. 3. 2018. Finálové klání nejlepších projektů bude probíhat
formou interaktivních prezentací v dubnu 2018 na IQRF Summitu 2018. Výherce bude mít příležitost
prezentovat svůj projekt veřejně před odbornou veřejností na IQRF Summitu 2018. Soutěžící mohou
po dobu soutěže zakoupit sadu vývojových nástrojů bezdrátové technologie IQRF se slevou až 30%
v rámci programu IQRF Smart School.
Hlavním sponzorem je IQRF Tech s.r.o., partnery soutěže jsou také firmy AAEON, Netio, Microsoft,
Protronix a řada mediálních odborných periodik.

Termíny
•
•
•

Zahájení soutěže: 1. 10. 2017
Ukončení soutěže: 25. 3. 2018
Finálové kolo s vyhlášením výsledků: 24. – 25. dubna 2018

Organizátor
IQRF Alliance s.r.o.
Průmyslová 1275
Valdické Předměstí
506 01 Jičín
Česká republika
IČO: 45 78 64 61
IQRF Alliance s.r.o. je mezinárodní komunitou vývojářů, výrobců, systémových integrátorů, univerzit,
vývojových center a business profesionálů využívajících bezdrátovou technologii IQRF®.

Hlavní sponzor
IQRF Tech s.r.o.
Průmyslová 1275
Valdické Předměstí
506 01 Jičín
Česká republika
IČO: 06 31 73 75
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IQRF Tech s.r.o. je technologická firma (založená jako odštěpek firmy MICRORISC s.r.o.) zaměřená na
výzkum, vývoj a dodávky komponent IQRF® výrobcům elektroniky.

Kontakty
Ivona Spurná, Marketing Committee Chairman, IQRF Alliance, ivona.spurna@iqrf.org,
+420 777 775 735
Technické dotazy: support@iqrf.org

Web soutěže
Informace o soutěži jsou uveřejňovány na soutěžním webu www.iqrf.org/contest. Zde budou probíhat
také registrace soutěžních projektů.
IQRF produkty jsou uveřejněny na e-shopu http://www.iqrf.shop.

Kategorie
Soutěž je určena studentům technicky orientovaných škol, ale i ostatním technikům a amatérům.
Studentské i ostatní projekty budou hodnoceny v jedné kategorii.

Soutěžní projekt
Soutěžní projekt je praktická aplikace využívající bezdrátovou technologii IQRF® (www.iqrf.org).

Soutěžní zadání
Navrhněte a zrealizujte praktickou aplikaci využívající bezdrátovou technologii IQRF®.

Hodnotící kritéria
Toto jsou hodnotící kritéria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Originalita
Komplexnost
Využitelnost
Funkčnost
Kvalita kódu a zpracování dokumentace
Závěrečná prezentace ve finálovém kole

Soutěžní projekty musí být dostatečně odlišné od dosud uveřejněných aplikací a příkladů k technologii
(např. z webu technologie www.iqrf.org).

Soutěžní vývojové nástroje IQRF
Není podmínkou soutěže, aby si soutěžící pořizoval vývojové nástroje IQRF, ale všem soutěžícím je toto
umožněno za zvýhodněných podmínek.
Soutěžící mohou po dobu soutěže zakoupit vývojové nástroje bezdrátové technologie IQRF se slevou
až 30% v rámci programu IQRF Smart School, a to i bez členství v programu. V případě zájmu se
obracejte na manažerku programu (Ivona Spurná - viz Kontakty).
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Doporučujeme využít vývojovou sadu DS-START-04 nebo jednotlivé vývojové nástroje a bezdrátové
transceivery technologie.

Soutěžící
Do soutěže mohou přihlásit své projekty osoby či skupiny osob z celého světa.
Soutěžit může jakýkoli jedinec nebo skupina osob spolupracujících na zvoleném projektu zastoupena
pro registraci do soutěže jednou osobou. V případě studentských projektů může studenty zastupovat
a jejich projekty registrovat také jejich vyučující.

Postup přihlášení soutěžního projektu
Soutěžní projekty musí být nahrány na soutěžní web v období trvání soutěže od 1. 1. 2018 do
25. 3. 2018. Následně proběhne předvýběr nejlepších projektů, jejichž řešitelé budou pozváni do
závěrečného kola soutěže 24. – 25. 4. 2018, kdy proběhnou závěrečné soutěžní prezentace projektů.
Každý soutěžící se musí registrovat na soutěžním webu a při odevzdávání projektu se řídit instrukcemi,
které budou zobrazeny v sekci pro odevzdání. Autorem projektu může být jedinec či skupina osob,
kterou při registraci bude zastupovat jedna osoba.
Každá škola či akademická instituce může nominovat projekty svých studentů. Za volbu kompetentní
osoby pro registraci soutěžních projektů zodpovídá ředitel instituce. Zároveň je však umožněno, aby

své projekty nominovali samotní studenti sami za sebe.
Studenti, kteří se umístí na prvních třech místech v soutěži, musí předložit osvědčení o studiu jako
podmínku pro udělení cen, které získají pro svou školu.

Požadavky na formu odevzdání projektů
Projekty je třeba odevzdávat a ve finálovém kole prezentovat v anglickém jazyce.
Soutěžní projekty musí obsahovat všechny povinné dokumenty a software v jednom ZIP souboru
(maximální velikost do 10 MB).
Soutěžní projekt musí obsahovat povinně:
•
•
•
•
•
•

HEX kód aplikace,
zdrojový kód s komentáři,
popis, jak zacházet s aplikací (manuál),
obrazovou dokumentaci (například schémata, obrázky, fotografie, videa nebo
diagramy)
popis projektu (název, stručný popis, popis skutečného využití, přednosti a negativa,
další možný rozvoj projektu),
informace o autorovi/autorech projektu (u každé osoby jméno, datum narození, škola
či povolání, adresa, e-mail, telefonní kontakt).

Soutěžní aplikace musí být funkční.
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Finálové prezentace
Řešitelé nejlepších projektů budou pozváni do finálového kola soutěže, které proběhne
24. – 25. 4. 2018 formou interaktivních prezentací v Praze na IQRF Summitu 2018.
Pro finálovou část soutěže si soutěžící připraví elektronickou prezentaci, kterou budou moci použít pro
představení svého projektu. Dále si připraví vizuální materiály či názornou ukázku své aplikace pro
podporu své prezentace. Materiály je potřeba připravit v anglickém jazyce. Prezentace bude probíhat
formou dialogu soutěžících a porotců, a to v českém nebo anglickém jazyce.
V závěru programu budou vyhodnoceny všechny soutěžící projekty a vyhlášeny vítězné projekty.

Ceny
Vítězové soutěže budou stanoveni dle dosaženého bodového pořadí, které vzejde z technického
hodnocení projektů a finálových prezentací.

Odměny v soutěži
Vývojová sada IQRF pro IoT DS-IOT-01
(IQRF Tech)
1. cena

2. cena

3. cena

Senzory
Aktuátory
Vývojová sada IQRF pro IoT DS-IOT-01
(IQRF Tech)
Aktuátory
Vývojová sada IQRF pro IoT DS-IOT-01
(IQRF Tech)

Škola řešitelů vítězných projektů, pokud některé z prvních tří míst obsadí student nebo tým studentů,
získává slevu 50 % na nákup IQRF produktů (mimo produkty obsahující komponenty od jiných výrobců
než IQRF Tech) pro účely vývoje a výuky a dále zdarma jednu vývojovou sadu DS-IOT-01 pro IoT
projekty. Zvýhodněné objednávky pro školy pak řeší manažerka programu IQRF Smart School Ivona
Spurná.
Jeden soutěžní projekt může vyhrát jednu cenu. Daňové a další povinnosti spojené s obdržením cen
jsou odpovědností výherců.

Nabídka zaměstnání
Nejlepším soutěžícím může být nabídnuto zaměstnání či spolupráce od společnosti IQRF Tech s.r.o.
nebo IQRF Alliance s.r.o. Není stanoveno, že by výherce soutěže zároveň automaticky měl být
zaměstnán, ačkoli se tak může stát. Vybraní kandidáti budou osloveni po ukončení a vyhodnocení
soutěže.
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Udělování cen
Vítězové budou stanoveni v dubnu 2018 po finálovém kole soutěže, výsledky poté budou uveřejněny
na soutěžním webu.
Proces hodnocení soutěže, vyplacení a doručení cen je v plné kompetenci organizátora a hlavního
sponzora soutěže. Všechna hodnocení soutěže musí být brána jako konečná.

Způsobilost
Soutěžící musí dodržovat pravidla a podmínky soutěže. Oprávněnému soutěžícímu, který není
studentem, musí být nejméně 18 let v den podání projektu. Soutěžící studenty mladších 18 let
zastupuje jejich akademická instituce, případně rodič či zákonný zástupce.
Zaměstnanci organizátora soutěže a jejich příbuzní, konzultanti, distributoři, zástupci, reklamní
agentury a členové jejich rodin se nemohou soutěže účastnit.

Způsobilost k soutěži IQRF Wireless Challenge IV
Svým podpisem v tomto formuláři souhlasím s tím, že jsem způsobilý/á účastnit se soutěže IQRF
Wireless Challenge IV a souhlasím s Pravidly soutěže uveřejněnými na soutěžním webu.
___________________________________ ________________________________________
Jméno soutěžícího

Jsem Student*:

□ Ano

Název soutěžního projektu

□ Ne

Pokud ano, přikládám platné Potvrzení o studiu.
*Zaškrtněte správnou variantu.

___________________________________ ________________________________________
Podpis

Místo a datum

©2017 IQRF Alliance s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Všeobecná pravidla
Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže. Dále uděluje organizátorovi souhlas
s využitím jmen a kontaktních informací pro komunikaci v rámci soutěže a v rámci budoucích
propagačních aktivit bez další kompenzace.
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Organizátor není zodpovědný za nesprávné či nepřesné vyplnění údajů soutěžícím při odevzdávání
soutěžního projektu způsobených mimo jiné technickou chybou, lidskou chybu, ztracenými či
smazanými daty při přenosu, opomenutím, přerušením, vymazáním či defekty, chybou či výpadkem
sítě, počítačového vybavení, softwaru či jakoukoli kombinaci těchto činitelů, čímž mohou být soutěžní
projekty změněny, poškozeny, ztraceny, špatně doručeny, zpožděny či mohou být odeslány jinam.
Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení, ukončení, upravení či odložení soutěže bez plnění závazků,
pokud bude odhalen podvod či další příčiny neovlivnitelné organizátorem soutěže a které by byly
v rozporu se spravedlností či legalitou, a narušovaly by čestný průběh či správné provedení této
soutěže.
Před podáním soutěžního projektu, nápadu či práce by měl soutěžící zvážit možnost oslovit patentový
úřad s ohledem na unikátní a specifické vlastnosti projektu. Soutěžící udělují organizátorovi soutěže
neomezené právo publikovat a využívat veškeré poskytnuté informace v jakýchkoli formátech (např.
formou článků, technických textů, poznámek k aplikacím).
Tato pravidla mohou být změněna bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo na
upravení termínů či změnu doby trvání soutěže. Ceny nemohou být vymáhány právní cestou. Tato
soutěž podléhá právnímu řády České republiky. Organizátor i sponzoři výslovně odmítají veškerou
zodpovědnost, závazky a záruky.

Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a ochrana soukromí je pro organizátora
samozřejmostí. Neposkytujeme data třetím stranám. Veškerá data budou využívána pouze pro
statistické účely, účely soutěže a podobných akcí, či pouze interně a v souladu se zákony. Informace
budou využity zejména pro odpovídání na dotazy soutěžících, jejich kontaktování pro účely soutěže,
případě doručování zásilek. Je na rozhodnutí soutěžícího, zda souhlasí s následným oslovováním a
zasíláním informací i po ukončení soutěže. Souhlas se zasíláním novinek a informací může být kdykoli
vypovězen.
Pravidla, podmínky a formát soutěže jsou ©2017 IQRF Alliance s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
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