
 

 

 

Pravidla soutěže Data Cup 
Tato pravidla nastavují podmínky, jimiž se řídí soutěž Data Cup 2019 vyhlášená společností Controller 
Institut s. r.o., Voctářova 2449/5, Praha 8, IČO: 62912348 (dále jen vyhlašovatel). 
 
1) Účast na projektu: 

a) Projektu se mohou zúčastnit 2 - 4členné týmy (dále jen Týmy) složené ze zaměstnanců 
podniků nebo i studentů. 

b) Každý Tým se musí zaregistrovat k účasti Data Cupu, tak, že vyplní přihlášku 
https://datacup.insiders.cz/ a to v termínu do 14. 10. 2019. 

c) Každému řádně přihlášenému týmu bude ze strany vyhlašovatele elektronicky potvrzena 
registrace do soutěže Data Cup. 

d) Všechny řádně zaregistrované týmy obdrží pozvánku na online meeting, na kterém bude 
vysvětleno zadání a pravidla soutěže. Meeting se bude konat 15.10.2019 od 17:30-18:30. 

e) Týmy mohou zadaný úkol řešit v libovolném prostředí a s použitím nástrojů, které uznají za 
vhodné. 

f) Výstupy, které budou popsané v zadaní, je třeba odevzdat elektronicky do 3.11. 2019 
odesláním na email datacup@insiders.cz. 

g) Přihlášením práce souhlasí Týmy s tím, aby byly výstupy nebo jejich část použity a 
medializovány vyhlašovatelem. 

 
2) Výběr finalistů: 

a) Všechny zaslané výstupy budou hodnoceny členy nezávislé poroty. 
b) Nezávislá porota vybere Týmy postupující do finále do 8.11.2019. 
c) Finální prezentace výstupů bude probíhat v Praze, dne 15.11.2019 od 9:00-12:00. 
d) Všichni finalisté získávají volný vstup na konferenci DATA show (www.datashow.insiders.cz). 

 
3) Výběr tří nejlepších Týmů: 

a) Ve finále prezentují Týmy svou práci osobně nezávislé porotě, která ji hodnotí. Porota má 
právo konkrétní práci nehodnotit, shodne-li se na tom, že není dost kvalitní. Porota má 
minimálně 5 členů. 

b) Porota vybere z finalistů pořadí na prvních třech místech. 
c) Týmy umístěné na prvních třech místech získají finanční odměnu v této výši: 

i. 1.místo – Finanční odměna ve výši 30.000,- CZK 
ii. 2.místo – Finanční odměna ve výši 20.000,- CZK 

iii. 3.místo – Finanční odměna ve výši 10.000,- CZK 
d) Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v rámci večerního programu konference 

www.datashow.insiders.cz dne 21.11.2019. 
 

4) Výplata finanční odměny 
a) Finanční odměna týmu bude vyhlašovatelem vyplacena bezhotovostně na základě rozpisu 

výhry mezi členy týmu, který vyhlašovatel získá od vedoucího týmu. 
b) Částka bude zdaněna vyhlašovatelem soutěže podle platných zákonů. 


