POJĎME SI POMÁHAT
soutěž pro žáky středních škol
SPŠE a VOŠ Pardubice společně s Hamzovou léčebnou
vyhlašuje první ročník mezinárodní soutěže „Pojďme si
pomáhat“. Letošním mottem bude citát anglického spisovatele
Charlese Dickense „Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému“. Cílem této
soutěže je vymyslet, navrhnout, zrealizovat a veřejně prezentovat své vlastní nápady a výrobky, které
pomohou usnadnit život ostatním lidem. Tato soutěž je s podporou Evropského parlamentu, Hamzovy
léčebny Košumberk a Nadačního fondu Kooperativa.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci studující ve školním roce 2016/17 střední školu. Jednotlivé týmy mohou
mít od jednoho do tří žáků.

Soutěžit se bude o nejlepší projekt v těchto kategoriích
1.
2.
3.
4.
5.

nejlepší projekt v oboru Informační technologie
nejlepší projekt v oboru Elektrotechnika
nejlepší projekt v oboru Strojírenství
nejlepší projekt v oboru Sociální práce
nejlepší projekt v oboru Zdravotnictví

Časový harmonogram a propozice soutěže
1. Přihlášení do soutěže 1. 11. 2016 – 31. 12. 2016 - Přihlášení do soutěže bude probíhat
elektronickou formou přes webové stránky školy. Přihlásit se může každý žák střední školy. Žáci
mohou utvořit i vícečlenné týmy s tím, že možná výhra se bude rozpočítávat mezi jednotlivé
členy. Podmínkou přihlášení je vyplnění webové přihlášky a přiložení stručného popisu projektu
(nápadu) ve formě max. jedné strany A4 ve formátu doc, docx nebo pdf. Uzávěrka přihlášek je
31. 12. 2016.
2. Vyhodnocení nápadů a výběr témat k realizaci 8. 2. 2017 – Vícečlenná porota vyhodnotí
nejlepších 10 nápadů na budoucí projekty z každé kategorie a tyto projekty budou jejich řešitelé
obhajovat formou 10 minutové prezentace před porotou. Nejlepší projekty dostanou hodnotnou
cenu za návrh.
3. Vlastní realizace projektu 8. 2 – 7. 6. 2017 – Probíhá praktická realizace projektu.

4. Vyhodnocení projektů a předání cen 8. 6. 2017 - Vícečlenná porota nominovaná vedením školy
vyhodnotí nejlepších projekty, které se podařilo zrealizovat. Jednotlivé projekty budou
předvedeny porotě formou 15 min prezentace. Vítěz, nebo vítězný tým v každé kategorii obdrží
hodnotnou cenu (zájezd do zahraničí nebo věcnou cenu).
5. Společná ustanovení
a) Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Výherci nejsou povinni výhru přijmout. Nemají
nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
b) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo
změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže
podle vlastního uvážení a s konečnou platností.
c) Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
d) Případné dotazy k organizaci posílejte na cap@spse.cz

