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Free Style 
Otevřená soutěž pro všechny druhy robotických prací… 
 
1. Popis soutěže 
Soutěž „Free Style“ je otevřena všem kreativním lidem a jejich roboticky zaměřeným pracím. Není žádné omezení na 
to, čím se bude práce zabývat nebo co má robot dělat (nemusí dělat dokonce vůbec nic), až na obecné bezpečnostní 
požadavky. Výtvor může být reálný stejně jako virtuální. Může být statický stejně jako velmi pohyblivý. Můžete 
prezentovat vysoce pokročilého všemocného robota stejně jako robotickou báseň… 
Všechna díla budou vyhodnocena porotou.  
 
2. Předvedení díla 
Týmům bude určeno místo, kde budou svou práci předvádět. V průběhu akce musí být po celou dobu na místě někdo, 
kdo bude moci porotě a divákům dílo předvést a odpovídat na případné dotazy. 
 
Týmy přivezou plakát velikosti A1 až A0, který představí robota a tým. Tento plakát bude vyvěšený po celou dobu 
akce. Tým také dodá tento plakát a alespoň 2 fotografie či obrázky a 2 textové odstavce o díle v elektronické formě pro 
publikační účely (pokud by to povaha díla vylučovala, kontaktujte nás). Tyto materiály musejí být dodány 
prostřednictvím registrační aplikace ještě před příjezdem týmu na Robotický den. Pokud je plakát namalován ručně 
(nebo jinak „ne-počítačově“), tým do aplikace nahraje jeho fotografii.  
 
3. Omezení 
Dílo nesmí být nebezpečné nebo nadmíru obtěžující.  
Vzhledem k tomu, že soutěž je součástí Robotického dne, dílo se musí nějakým způsobem týkat robotiky, jinak jsou 
témata plně na vás. Při přihlašování bude třeba vyplnit stručný popis, který bude použit pro předběžné vyhodnocení, 
abychom měli jistotu, že tematicky zapadá do Robotického dne. 
 
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. Organizátoři také neodpovídají za ztráty nebo poškození děl. 


