HERNÍ ŘÁD INOVAČNÍ SOUTĚŽE PRO UNIVERZITNÍ STUDENTY

Dejte hlavy dohromady
Účelem tohoto herního řádu je upravit rámcovým způsobem pravidla Inovační soutěže pro
univerzitní studenty vyhlášené Komerční bankou, a.s.
1. Podmínky účasti v soutěži:
1) Účastníky soutěže mohou být pouze studenti Vysokých škol akreditovaných v
České republice.
2) Pořadatel soutěže je Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „ KB “).
3) Do soutěže „Dejte hlavy dohromady“ (dále jen „Soutěž“) budou zařazeny projekty,
které splňují následující podmínky:
a. Vypracovaná případová studie do 13. 11. 2017
b. Projekt je vypracovaný řádně registrovaným týmem do Soutěže:
i. Řádně registrovaným týmem bude 2 až 5-ti členný tým, který do 6. 11.
2017 řádně vyplní a odešle webový formulář na adrese
http://www.kb.cz/dejtehlavydohromady/ .
ii. Jedna osoba může být členem pouze jednoho týmu.
iii. Je možné přihlásit se do soutěže jako jednotlivec a tým bude vytvořen
z přihlášených jednotlivců organizátorem soutěže.
c. Žádný člen týmu neodvolal souhlas se zpracováním osobních údajů uvedený
níže.
d. Projekt odpovídá zadání:
i. Analýza stávajícího stavu – informace běžně dostupné na českém
bankovním trhu z tiskových zpráv KB, případně mohou účastníci
konzultovat stávající stav s odborníky z KB.
ii. Návrh budoucí strategie
e. Projekt splňuje formální požadavky:
i. Rozsah max. 8 normostran v českém nebo anglickém jazyce.
ii. Závěrečná prezentace vytvořena a prezentována top managementu
KB v anglickém jazyce.
iii. Svým obsahem se projekt týká vyhlášeného soutěžního tématu (dále
jen „ Projekt “).
4) Harmonogram:
a. Termín podání přihlášek do Soutěže a registrace týmu: 6. 11. 2017 (23:59 h).
b. Možnost konzultace s odborníky z KB: v období mezi 13. 11. 2017 – 20. 11.
2017 dle individuální dohody s jednotlivými týmy.
c. Termín odevzdání řešení případové studie a prezentace Projektů bude
probíhat dne 20. 11. 2017
2. Určení vítěze/vítězů Soutěže
1) Případové studie a jejich výsledky jsou odevzdány a prezentovány osobně za každý
tým v Inovačním LABu.
2) Principy výběru a posuzování Projektů:
a. 1. kolo výběru: Koordinátor soutěže ve spolupráci s jednotlivými vedoucími
odborů úseku Marketing a Komunikace (dále jen „Marketing KB“) a s
výkonným ředitelem Marketingu KB posuzují Projekty dle předem
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stanovených kritérií: přínos pro KB a použitelnost strategie v praxi,
komplexnost, originalita. Společně vybírají maximálně 10 Projektů, které
postupují do dalšího kola výběru.
b. 2. kolo výběru: Projekty, které postoupily z prvního kola, budou jejich autory
osobně prezentovány Inovační komisi složené ze zástupců managementu
KB. Tato komise ihned ve stejný den vybere nejlepší Projekt dle výše
uvedených kritérií a kvality prezentace projektu a bude oznámen vítěz.
Autoři vítězného Projektu získají voucher v hodnotě 10 000 korun českých na
nákup ve společnosti Datart pro všechny členy týmu. Všechny týmy v Soutěži
ve finálovém kole získají Studentské konto G2.2 a příležitost účastnit se
Kariérové poradny. Studenti dále získají možnost účastnit se Inovační
akademie pro zástupce projektů postupujících do finále soutěže. Cílem tohoto
placeného programu je realizovat projekt, na jehož vypracování se vybraný
člen týmu podílel.
Vítězný Projekt spolu s uvedením soutěžního týmu bude zveřejněn na
http://www.kb.cz/dejtehlavydohromady/ nejpozději do 4. 12. 2017.
Koordinátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat ve sporných případech, které
mohou vzniknout v souvislosti se Soutěží pořádanou podle tohoto herního řádu.
Validaci tohoto rozhodnutí bude provádět výkonný ředitel Marketingu KB.
Účastníci/soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.
KB má právo kdykoliv změnit podmínky Soutěže, a to i v době jejího průběhu,
změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně
ukončit. Tyto skutečnosti je organizátor Soutěže povinen zveřejnit na stránkách
http://www.kb.cz/dejtehlavydohromady/ . O reklamacích a námitkách rozhoduje s
konečnou platností výkonný ředitel úseku Marketingu KB.
Soutěžícímu nevzniká účastí v Soutěži právní nárok na výhru v Soutěži. Výhry
nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící nemohou požadovat výměnu výhry za
jinou a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany KB než ta, která jsou vedena v
tomto herním řádu.

3. Všeobecné podmínky
1) Účastí v Soutěži souhlasí členové týmů s tím, aby KB jakožto správce zpracovala
osobní údaje poskytnuté v rámci Soutěže (zejména jméno, příjmení, adresa,
telefon, email) v nezbytně nutném rozsahu, a to za účelem vyhodnocení a
zveřejnění výsledků Soutěže, a to do 31. 12. 2017. Účastník má právo přístupu k
údajům, které poskytl a další práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů
je dobrovolné. Účastník (člen týmu) je oprávněn souhlas kdykoli písemnou formou
odvolat, tím však jeho tým ztrácí možnost pokračování v Soutěži. Na platnost a
účinnost tohoto souhlasu nemá jakýkoliv vliv případné udělení, odvolání či
neudělení jakéhokoli jiného souhlasu KB.
2) V případě, že Projekt splňuje náležitosti autorského díla ve smyslu ustanovení § 2
z. 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“ ), účastník Soutěže okamžikem doručení Projektu KB uděluje
KB bezúplatně oprávnění k užití Projektu všemi způsoby uvedenými v § 12
Autorského zákona (zejména, nikoliv však výlučně, je KB oprávněna užít Projekt k
propagačním a marketingovým účelům), a to po dobu trvání majetkových práv k
Projektu a na neomezeném území s tím, že KB bude oprávněna převést tato
oprávnění na třetí osoby dle úst. § 48 Autorského zákona. Okamžikem doručení
Projektu KB v souladu s ustanovením § 51 Autorského zákona účastník Soutěže
uděluje KB oprávnění Projekt upravit či jinak měnit a oprávnění Projekt spojovat
s jiným dílem, jakož i oprávnění zařazovat Projekt do díla souborného. KB není
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povinna oprávnění udělená účastníkem Soutěže využít. Účastník Soutěže rovněž
prohlašuje, že Projekt nebyl pořízen a nejsou použity v rozporu s ustanovením § 12
z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ani v
rozporu s Autorským zákonem.
Dále účastník souhlasí s tím, že v interních propagačních materiálech a na
internetu KB mohou být zveřejňovány obrazové záznamy výherců Soutěže.
KB jako organizátor Soutěže si dále vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže
soutěžícího, který nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži, který bude porušovat
pravidla stanovená tímto herním řádem nebo bude zjištěno obcházení a/nebo
pokus o obcházení pravidel Soutěže stanovených tímto herním řádem.
Výhra bude zdaněna v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve
znění pozdějších předpisů.
Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými právními předpisy České
republiky a jsou závazná pro všechny soutěžící a KB.
Tento herní řád je platný ode dne 1.2. 2017 a je přístupný na webové adrese:
http://www.kb.cz/dejtehlavydohromady/.
V Praze dne 1. 2. 2017
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