ORGANIZATOR
Organizatori natjecanja Ready, Steady, Code! su poduzeće Asseco SEE i Fakultet

organizacije i informatike.
O NATJECANJU

Ready, Steady, Code! je studentsko natjecanje u kojem sudionici pokazuju svoje znanje i
vještine razvoja programskih proizvoda. Natjecanje traje intenzivnih 24 sata tokom kojih
natjecatelji rješavaju zadani problem te svoje rješenje prezentiraju stručnom žiriju
sastavljenom od stručnjaka iz privrede i akademske zajednice.
Natjecanje će se održati u prostorijama FOI-ja u Varaždinu 21. i 22. studenog 2015.

SUDIONICI
- Svi sudionici moraju biti studenti ili srednjoškolci te u svakom trenutku moraju moći
dokazati studentski/srednjoškolski status u trenutnoj akademskoj godini

- Sudjelovanjem na natjecanju sudionici pristaju na korištenje osobnih podataka, fotografija
i videomaterijala u promotivne svrhe u svim medijima bez naknade.
- Organizatori natjecanja ne odgovaraju za radnje natjecatelja. Svaki natjecatelj snosi
odgovornost za svoje postupke tijekom natjecanja.
- Organizatori se ne mogu natjecati.

PRIJAVA NA NATJECANJE I ODABIR NATJECATELJA
- Timovi se moraju sastojati od 3-4 osobe koje su se prijavile kao tim.
- Individualne prijave nisu moguće, kao ni prijava timova sa manje od 3 člana ili veće od 4

člana. Svaki član tima prijavljuje se zasebno, ali navodi isti naziv tima. Prijave se obavljaju
putem obrasca dostupnog na stranici: www.rsc.hr/prijava.html.
- Svaki tim će nakon prijave dobiti kvalifikacijski zadatak koji mora riješiti u zadanom

vremenu, na temelju kojeg će se raditi odabir timova za natjecanje.
- Timovi koji su odabrani za natjecanje biti će obaviješteni putem e-mail adresa koje su
naveli u prijavi i to 20. listopada 2015. u 20:00 sati.

TRAJANJE NATJECANJA
Natjecanje započinje 21. studenog 2015. u 9:00 sati i traje do 22. studenog 2015. u 9:00
sati. Timovi moraju biti prisutni najkasnije sat vremena prije početka natjecanja.
FOND NAGRADA
Fond nagrada je:
• 1. mjesto 17.000,00 kn po timu

• 2. mjesto 10.000,00 kn po timu
• 3. mjesto 5.000,00 kn po timu

ZADATAK I OCJENJIVANJE
- Natjecatelji će dobiti zadatak na samom natjecanju 21. studenog 2015. Realizacija
rješenja trajat će točno 24 sata prema službenom rasporedu.

- Dozvoljeno je korištenje open source biblioteka, kao pomoćnu funkcionalnost, ali one ne
smiju biti glavni dio njihovog rješenja, također je dozvoljeno koristiti open source resurse
javno dostupne na webu

- Nakon isteka vremena za predaju natjecatelji ne smiju dorađivati rješenje niti
prezentaciju.

ZADATAK I OCJENJIVANJE
- Nepoštivanje zakona, intelektualnog vlasništva, pravila natjecanja i bilo kakav pokušaj
varanja te korištenja nedozvoljenih resursa će rezultirati diskvalifikacijom čitavog tima.

- Rješenja će evaluirati žiri koji se sastoji od stručnjaka iz akademskog i poslovnog sektora.
Publika će imati pravo na 1 glas u žiriju.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
- Organizatori natjecanja imaju pravo otkazivanja ili izmjene natjecanja u bilo kojem trenutku.
- Organizatori zadržavaju pravo promjene pravila bez prethodne najave.

