Pravidla soutěže StudentVision 2017
Úvod
Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže. Tato pravidla jsou jediným
dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže se StudentVision 2017.

Pořadatel soutěže
SolidVision, s. r. o., se sídlem Josefy Faimonové 2409/11a, Brno, PSČ 628 00, IČ: 26280442 (dále jen
"pořadatel"). Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl
C, vložka 41615.

Kdo se může zúčastnit?
Soutěž je určena pro studenty/tky SŠ a VŠ od 15 do 26 let. Každý účastník soutěže může odevzdat
více projektů. Každý projekt musí splnit zadané podmínky soutěže. Účastníci mohou pracovat v týmu,
ale odměna je vždy vztažena na projekt.
Pro letošní rok je téma projektu libovolné, studenti mohou do soutěže zaslat své ročníkové práce,
práce z hodin odborných předmětů, popřípadě svoje vlastní projekty, které tvoří ve volném čase.
Postup registrace
1. Student/ka se registruje prostřednictvím webových stránek www.studentvision.cz , kde uvede
jméno, příjmení, školu, e-mail, rok na rození a garanta projektu (učitele z příslušné školy)
2. Jakmile bude mít vytvořen alespoň návrh ve 3D, může jej spolu s popisem projektu odeslat
s předstihem přes www.uschovna.cz na mail studentvision@solidvision.cz
Nutné podmínky pro přijetí projektuj soutěže
1. Ke zpracování projektu musí být použit SOLIDWORKS a s ním spojené další produkty.
2.
K projektu musí být připojena průvodní zpráva (popis zadání, účel projektu, …min. 140 znaků)
3.
Projekt musí obsahovat 3D data – kompletní sestavu včetně všech modelů komponent.
4.
Projekt může obsahovat další výstupy ze SOLIDWORKSU.
5.
Projekt bude komprimován do archivu *.zip a zaslán na adresu studentvision@solidvision.cz
do 14.4.2018
Autorská práva soutěže
Účastníci soutěže odesláním projektu čestně prohlašují, že jejich soutěžní návrh není v rozporu se
zákony:
 Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon)
Postup hodnocení
Zaslaná data budou předána k posouzení technikům SolidVision.
Hlavním kritériem bude zpracování námětu v SOLIDWORKS. Dále pak:
2.
Komplexnost sestavy
3.
Zpracování výkresové dokumentace (díly, sestavy, kusovník)
4.
Výpočtová studie s použitím SOLIDWORKS Simulation
5.
Vytvoření vizualizace, animace, montážního návodu, návodu k obsluze (Visualize, Composer)
6.
Jakékoliv další výstupy

Časový rozsah soutěže
Soutěž začíná 17. 11. 2017 a končí 14. 4. 2017.
Ceny
1. Cena –poukaz Alza 8000,- Kč, 2. Cena – poukaz Alza.cz 4000 Kč, 3. Cena – poukaz Alza.cz 2000 Kč.
Ostatní
Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoliv dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit,
včetně možnosti soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.

