Pravidla soutěže o návrh jména
superpočítače
I. Obecná ustanovení
Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je VŠB – Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations
národní superpočítačové centrum (dále jen „organizátor“).
Soutěže se smí zúčastnit každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky včetně
zaměstnanců vysokoškolského ústavu IT4Innovations, vyjma zaměstnanců oddělení komunikace
organizátora, jejich nadřízených, členů poroty a osob blízkých všem dříve zmíněným, která se v
termínu soutěže zaregistruje na webové stránce akce http://bit.ly/jmenosuperpocitace (dále jen
„webová stránka soutěže“). Účastník se registruje na webové stránce soutěže vyplněním
požadovaných údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) a vyjádřením souhlasu s účastí,
zpracováním osobních údajů a pravidly soutěže.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
Vyplněním registračního formuláře na příslušném webu se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez
výhrad její pravidla.

II. Zadání soutěže
Podmínkou účasti v soutěži je vymyslet a zaslat pomocí registračního formuláře na stránkách
http://bit.ly/jmenosuperpocitace jméno pro superpočítač, který pro IT4Innovations národní
superpočítačové centrum vyrobí a dodá společnost HPE. Termín zahájení soutěže je 15. října 2020.
Návrhy jmen budou přijímány do 15. prosince 2020. U jmen bude hodnocena originalita a
výstižnost. Nepřípustná jsou jména žijících osob, vulgarismy a názvy, které již jsou chráněné
ochrannou známkou či jiným zákonným způsobem. Preferováno pak bude jednoslovné jméno,
dobře znějící v českém i v anglickém jazyce, složené ze čtyř až osmi písmen, které nebude
obsahovat speciální znaky či diakritiku.
Vítězem soutěže bude ten, jehož návrh osloví pětičlennou porotu nejvíce. Každý z členů poroty vybere
ze zaslaných návrhů 3 nejvhodnější názvy, jimž přidělí body (první nejlepší obdrží 3 body, druhý nejlepší
2 body a třetí nejlepší 1 bod). Vítězem se stane název s největším počtem přidělených bodů jednotlivými
členy poroty.
Naplní-li vítězný návrh znaky autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského
zákona, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje autor svou účastí v soutěži organizátorovi
bezúplatně oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví, tj. nevýlučnou výhradní, množstevně a
územně neomezenou licenci k užití díla dle této smlouvy (tzv. volnou rukou), a to na celou dobu
trvání majetkových práv k předmětnému dílu a k jakýmkoli jeho relevantním způsobům užití ve
smyslu ustanovení § 12 odst. 4 a 5 cit. zákona.
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III. Průběh soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní následující podmínky a
dodrží postup soutěžícího při soutěži:
1. připojit se na danou internetovou adresu http://bit.ly/jmenosuperpocitace,
2. vyplnit kontaktní údaje v registračním formuláři,
3. vyplnit návrh jména pro superpočítač,
4. elektronicky odeslat registrační formulář pomocí příslušného tlačítka na internetové stránce
soutěže,
5. jeden účastník může do soutěže přihlásit maximálně 3 různé návrhy jmen pro superpočítač.
Vyhodnocení soutěže proběhne během následujících pěti dnů po ukončení soutěže. Vyhodnocení
výsledků soutěže v souladu s jejím zadáním provede hodnotitelská komise složená ze zástupců
minimálně těchto institucí: VŠB-TUO, resp. IT4Innovations, EuroHPC JU, společnosti HPE a
Moravskoslezského kraje. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast
v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech
rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a bude mít za následek
vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované nemanuální hlasování
bude kvalifikováno jako pokus o podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen.
V případě, že budou do soutěže zaslány dva nebo více stejných návrhů jména, bude do soutěže zařazen
ten, který byl zaregistrován jako první.

IV. Ceny
Autoři návrhů tří nejvhodnějších jmen, které budou porotou vybrány k bodování, získají od
organizátora soutěže hodnotné ceny. Ceny do soutěže věnuje společnost Hewlett Packard Enterprise.
Výběr jmen proběhne nejpozději do 15. ledna 2020.
Ceny nejsou soudně vymahatelné, jsou nepřenosné a nevyměnitelné. Ceny budou předány osobně
na společenské akci pořádané organizátorem, a to na základě předchozí e-mailové či telefonické
výzvy. V případě, že se výherce nezúčastní akce, cena mu bude na požádání zaslána jako doporučená
zásilka na adresu uvedenou v internetovém formuláři soutěže.
Seznam cen:
1.místo – HPE MicroServer Gen10 Plus /E-2224/16GB/1TB/180W/NBD
2.místo – HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus /G5420/8GB/180W + 1 TB disk
3.místo – Přístupový bod HPE Aruba Instant On AP11D + DC Power Adaptér, kabel (EU), Bundle
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V. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a
podobizny výherců pro propagaci v médiích vlastních (webové stránky, newsletter, sociální sítě atd.) i
veřejných s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.
Každá osoba, která vyplní elektronický registrační formulář soutěže, výslovně souhlasí s tím, aby
organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro
potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o soutěži, jejím výsledku a
organizaci společenské akce k převzetí ceny.
Jména výherců jsou po skončení soutěže uveřejněna (ve formě: jméno, příjmení a město) na
internetových stránkách, kde byla vyhlášena soutěž, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od data
vyhodnocení soutěže.
Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o
jejích právech vyplývajících z přímo účinných právních předpisů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto
údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při
porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i
o dalších právech vyplývajících z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Souhlas ke zpracování
údajů může být v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů kdykoliv odvolán.
V Ostravě dne 15. října 2020
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