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Pravidla soutěže „DronApp“ 
• Pořadatel soutěže:  

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace,  
se sídlem Plzeň, Dominikánská 4, úsek SIT Port (dále jen SITMP, nebo pořadatel či 

vyhlašovatel soutěže) 
 

• Popis soutěže 
o Soutěž je určena soutěžícím s nápadem nebo již hotovým projektem, jenž nalezne využití 

v oblasti bezpilotního létání. Může jít například o aplikaci, konstrukční nebo inovační 
řešení, design atd.  
 

• Cíl soutěže   
o Podora technického vzdělávání žáků a studentů do 30 let a zvýšení povědomí o 

bezpilotních letadlech a jejich perifériích.  
 

• Předmět a průběh soutěže   
o Představení nápadu popřípadě hotového projektu kontaktní osobě vyhlašovatele. 
o Realizace nápadu, dokončení projektu. 
o Odevzdání projektu pro hodnocení odbornou porotou (nejpozději do 20. 9. 2021) 
o Slavnostní vyhlášení vítězů (2. 10. 2021)  

 
• Pro koho je soutěž určena (podmínky soutěže)  

o Soutěž je určena registrovaným žákům a studentům do 30let. 
 

• Kontaktní osoby vyhlašovatele soutěže  
o Za SITMP – Ondřej Tuháček , tuhaceko@plzen.eu, 702 229 936, Cukrovarská  19, Plzeň 

 
• Postup v soutěži 

o Soutěžící se zaregistruje pomocí registračního formuláře na www.dronfest.cz nejpozději 
do 16. 7. 2021. 
 

o Po registraci bude soutěžící vyzván kontaktní osobou vyhlašovatele soutěže k představení 
nápadu popřípadě hotového projektu. 

 
o Soutěžící se s kontaktní osobou domluví na dalším postupu (odborné konzultace, 

možnost využití sdílené dílny SIT Port Garage, testování projektu s kolegy z úseku Drony 
SITMP) 
 

o Soutěžící je povinen nejpozději do 20. 9. 2021 odevzdat dokumentaci k projektu 
v elektronické podobě na email tuhaceko@plzen.eu. Nadějné a komplikovanější nápady 
nemusejí být dokončené – tzn. I nápad se dá ocenit. 

 
o Od 21. 9 do 27. 9. 2021 bude mít projekty k dispozici porota. V případě, že by porota měla 

nějaké doplňující otázky, bude účastníka kontaktovat napřímo.  
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o Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů proběhne dne 2. 10. 2021 na závěrečném 
galavečeru Dronfest2021, který proběhne v areálu Cukrovarská 20. Přesný čas vyhlášení 
bude upřesněn mailem nejpozději do 27. 9. 2021. 

 
o Do 20. 9. 2021 bude na webu „dronfest.cz/homepage/dron-app“ zveřejněna porota, která 

podle níže uvedených kritérií zvolí výherce. Pokud si účastník nebude moci cenu převzít 
osobně, může za sebe na vyhlášení poslat zástupce, kterého musí e-mailem nahlásit 
kontaktní osobě minimálně 24 hodin před vyhlášením. 

 
• Termíny soutěže 

o do 16. 7. 2021 Registrace 
o do 20. 9. 2021 Odevzdání projektu (hotov nebo i rozpracovaný) 
o 2. 10. 2021  Vyhlášení výsledků na festivalu Dronfest2021 

 
 

• Soutěžní kategorie  
o Všichni soutěžící budou v jedné kategorii. 

 
• Hodnocení 

o Hodnocení, bude prováděno čtyřčlennou porotou. Každý člen poroty může projektu 
připsat 1 až 10 bodů v závislosti na přínosu a životaschopnosti myšlenky. 
Maximální počet získaných bodů je 40. Podle počtu získaných bodů porota 
rozhodne o umístění soutěžícího a jeho projektu v soutěži. V případě shodného 
počtu bodů rozhodne hlas hlavního konzultanta soutěže Matouš Bolek, DiS. 
 

• Fair play 
o Soutěžící se registrací zavazují dodržovat pravidla soutěže. Dále prohlašují, že 

všechna jejich odevzdaná řešení jsou jejich vlastní, které sami vytvořili a nepoužili 
řešení (i jejich části), které místo nich vytvořil někdo jiný. Též se zavazují, že 
nebudou s vypracováním řešení pomáhat jiným soutěžícím. V případě zjištění 
jakéhokoliv porušení pravidel bude soutěžící diskvalifikován. 

 
• Poznámka 

o SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková 
organizace zpracovává osobní údaje jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová 
adresa účastníků soutěže (v případě nezletilého tyto osobní údaje jeho zákonného 
zástupce)  z důvodu oprávněného zájmu za účelem organizace soutěže DronApp 
po dobu trvání soutěže, tedy maximálně do 31.12. 2021. 

 
o Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru 

v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení 
soutěžícího ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační 
opatření (především v případě porušení pravidel a podmínek soutěže). 

 
o Soutěžící souhlasí s natáčením a fotografováním v průběhu soutěžního dne za 

účelem: 
 tvorby video a foto záznamu pro vyhlašovatele soutěže, který bude 

využíván zejména pro propagační účely vyhlašovatele soutěže, 
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přístupného na webových stránkách, či jinak veřejně šířeného jako 
informační materiál.  

 Zveřejnění výsledků soutěže prostřednictvím internetu či televizního 
vysílání. 

 Za úkony související s natáčením a fotografováním nepožaduje žádnou 
finanční odměnu. 


