Pravidlá súťaže EBEC Bratislava 2021
1. Prihlásiť sa môžu kompletné štvorčlenné tímy, rovnako tak
aj jednotlivci. V prípade registrácie jednotlivca bude daný
záujemca priradený do tímu organizátormi. Organizátori si
vyhradzujú právo, že záujemca, ktorí sa registroval ako
jednotlivec nemusí byť priradený do žiadneho z tímov. Táto
situácia môže nastať iba v prípade prihlásenia takého počtu
súťažiacich, ktorý nebude deliteľný štyrmi a kompletné tímy
tak nebudú môcť vzniknúť. (V prípade otázok týkajúcich sa
zápisu do súťaže nás prosím kontaktujte na
kristina.polakova@best-bratislava.sk).
2. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa účastníkov
súťaže (výmena súťažiaceho, zmenená adresa, email,
telefónne číslo….) je nutné kontaktovať organizátorov EBEC-u
na vyššie uvedenej emailovej adrese.
3. Všetci súťažiaci sú povinní si zabezpečiť kameru a mikrofón
za účelom komunikácie s organizátormi a porotcami v
priebehu celej súťaže, a za účelom prezentovania výslednej
práce. Počas prezentácie výslednej práce musia byť prítomní
všetci členovia tímu.
4. Počas času určeného na vypracovanie súťažného zadania
nie je prítomnosť všetkých súťažiacich na schôdzke v MS
Teams nutná. Prítomný však musí byť minimálne jeden z
členov tímu za účelom komunikáciu s organizátormi (okrem
obedové pauzy).
5. O výsledku rozhoduje odborná porota na základe výslednej
prezentácie súťažného tímu a na základe predom stanovených
kritérií, ktoré sa súťažiaci dozvedia v deň konania súťaže.
Prvé tri víťazné tímy z každej kategórie budú vyhlásené pri
slávnostnom ukončení súťažnej kategórie na konci každého

dňa. Rozhodnutie odbornej poroty o celkovom poradí je
konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Kompletné
výsledky budú zverejnené najneskôr do 7 pracovných dní od
uskutočnenia súťaže na www.bestbratislava.sk
6. Tímy umiestnené na prvom mieste v oboch kategóriách
finálového kola dostanú príležitosť reprezentovať STU na
regionálnej úrovni súťaže, ktoré sa uskutoční v máji 2021 v
online forme.
7. Účastník svojou registráciou do súťaže EBEC Bratislava
2021 súhlasí s tým, že fotografie a videozáznamy s jeho
osobou môžu byť usporiadateľom a jeho partnermi použité na
propagačné a iné účely, a to akoukoľvek formou a bezplatne na
dobu neurčitú.
8. Registráciou do súťaže EBEC Bratislava 2021 vyjadruje
účastník svoj súhlas s Pravidlami súťaže EBEC Bratislava
2021.

