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Art, Robots & Entertainment 

Otevřená soutěž – „umění / robotika / zábava“:  
Umění užité v robotice, roboti v umění, zábavná robotika, 
robotika v zábavě... 
 
1. Popis soutěže 
Soutěž „Arts, Robots & Entertainment“ je otevřena všem kreativním lidem. Robotika se již stala významnou 
součástí umění i zábavy. Tato nová soutěž zkoumá možnosti a hranice umění v robotice, robotiky v umění, 
zábavné robotiky a robotiky v zábavě.  
 
Robotický den spojuje umělce a performery, kteří vidí potenciál robotiky v umění nebo potenciál umění v 
robotice, se světem tvůrců robotů, výzkumníků i fanoušků, kteří se zajímají o robotiku, výpočetní vědy 
nebo design zábavných či uměleckých interaktivních aplikací. 
 
Přihlaste tedy svou práci a staňte se součástí této kreativní skupiny lidí a jejich experimentálních projektů. 
Uvítáme náměty uměleckých i zábavních interaktivních aplikací a instalací. 
 
Všechna přihlášená díla budou vyhodnocena odbornou porotou.  
 
2. Témata 
Témata zahrnují, avšak neomezují se na: 

• Umění a nová média 
• Interaktivní zvuk 
• Interaktivní sport, hry apod. 
• Light Design a experimenty 
• Nové směry v zábavních technologiích 
• Augmented Reality, Virtuální i smíšená realita 
• Pervazivní hry 

 
3. Omezení 
Vzhledem k tomu, že soutěž je součástí Robotického dne, dílo se musí nějakým způsobem týkat robotiky, 
jinak jsou témata plně na vás. 
Dílo nesmí být nebezpečné nebo nadmíru obtěžující.  
 
Ke své přihlášce přiložte abstrakt / vizuální plán, fotografie nebo videa do velikosti 50 MB a požadavky na 
technické zabezpečení instalace včetně napájení a požadavků na prostor. Standardně poskytujeme stolek 
a elektrickou zásuvku. 
 
4. Pravomoc rozhodčího a organizátorů, odpovědnost 
Námitky vůči rozhodnutím poroty, rozhodčího nebo organizátorů nejsou přípustné.  
Organizátoři mohou kdykoli změnit pravidla soutěže například podle počtu účastníků nebo místních 
podmínek. Organizátoři si také vyhrazují právo předčasně uzavřít registraci před oficiálním termínem nebo 
zrušit registraci libovolného díla. V takovém případě nebudou účastníkům vypláceny žádné náhrady 
případných nákladů. 
 
Účastníci ručí za své dílo a svou bezpečnost a jsou zodpovědní za veškeré škody způsobené jimi samými, 
jejich dílem nebo jejich vybavením.  
Organizátoři neodpovídají za žádné újmy účastníků ani za škody, které způsobí účastníci, jejich dílo nebo 
jejich vybavení. 
 
 
 
 
 
 

 


