IoT Challenge – Do the right IoThing

Uvodne napomene
Članak 1.

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „IoT Idea Challenge“ je IoT Net Adria d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 47688314608 (u daljnjem tekstu:
“Organizator”).

Nagradni se natječaj priređuje u svrhu promocije Sigfoxove globalne IoT mreže čiji je
Organizator ekskluzivni operater.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

Trajanje
Članak 2.

Nagradni natječaj traje od 1.3.2019. od 12 h do 16.5.2019. u 17h.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena web stranici http://www.iotnet.hr (u daljnjem
tekstu: Stranica).

Prijavom svojih idejnih rješenja sukladno odredbama članka 4. natjecatelji prihvaćaju Pravila
nagradnog natječaja

Pravo sudjelovanja
Članak 3.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici, članovi uprave Organizatora,
kao ni srodnici navedenih osoba.

U natječaju također ne mogu sudjelovati pravne osobe čija promidžba je cilj ovog nagradnog
natječaja, kao ni djelatnici, vlasnici, članovi uprave tih pravnih osoba, kao ni srodnici
navedenih osoba.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje
su građani Republike Hrvatske, u grupama od minimalno dva člana, kao i pravne osobe s
područja Republike Hrvatske registrirane na Trgovačkom sudu.

Timovi imaju pravo prijaviti više od jednog idejnog rješenja, a sudjelovanje i same prijave za
sudjelovanje su besplatne.

Prijavom svojih idejnih rješenja sukladno odredbama sljedećeg članka, natjecatelji
prihvaćaju uvjete i pravila natječaja utvrđene ovim Pravilima.

Način sudjelovanja
Članak 4.

1.) Kandidati potvrđuju sudjelovanje na natječaju predajem idejnog rješenja koje mora
biti poslano mailom na challenge@iotnet.hr do 1.4.2019. i sadržavati sljedeće
elemente:
I.
II.

Kratki opis primjene takvog rješenja, poslovne vertikale u kojima se vidi
primjena rješenja
Kratki opis hardvera i softvera rješenja baziranog na SIGFOX tehnologiji, s
tim da se za hardversko rješenje nekog problema može razviti svoj uređaj
ili koristiti postojeći uređaji ili razvojne pločice koji se mogu naći na
partnerskoj mreži: https://partners.sigfox.com/

Prijave koje će biti predane na drugačiji način ili neće sadržavati gore navedene elemente se
neće uzimati u obzir prilikom odlučivanja.
Kandidati moraju ispuniti obrazac “Idejno rješenje” koji mogu preuzeti na web stranici
https://www.iotnet.hr/iot-challenge-v2.aspx.
Najbolji timovi prolaze u idući krug temeljem sljedećih kriterija Organizatora:




Zrelost hardverskog i softverskog rješenja nekog problema, izvedivost i
troškovi samog rješenja
Potencijalna mogućnost komercijalizacije rješenja
Inovativnost rješenja

2.) U drugome krugu timovi moraju predati finalno rješenje poslano mailom na
challenge@iotnet.hr do 1.5.2019. napisano u obrascu “Finalno rješenje” koje se može
preuzeti na https://www.iotnet.hr/iot-challenge-v2.aspx.
Finalno rješenje mora sadržavati:





Detaljan opis hardverskog i softverskog rješenja s funkcionalnim opisom i
teorijom rada. Detaljniji opisi rješenja imaju prednost kod bodovanja.
Detaljni poslovni plan.
Objašnjenje poslovnog problema i njegovo uklapanje na tržište.
Osvrt na rješenje s ekološke strane. Pogotovo kod rješenja s velikim brojem
senzora. Odgovor na pitanje što se događa s uređajima i baterijama nakon
životnog vijeka senzora.

3.) Tri najbolja tima moraju prezentirati svoje koncepte na Touchpoint konferenciji
16.5.2019. u Zagrebu gdje će stručni žiri ocjeniiti najbolje rješenje i dodijeliti nagrade.

Dodjela nagrada
Članak 5.
Dodjela nagrada će se održati na Touchpoint konferenciji nakon proglašenja dobitnika poslije
prezentacija timova i ocjenjivanja žirija. Dobitnici moraju biti pristutni na svečanoj dodjeli
nagrada.
Ukupni fond nagrada iznosi 35.000,00 kn od čega se dodijeljuje tri najbolja tima koji su
ispunili kriterije natječaja.

1.) 20.000,00 kn
2.) 10.000,00 kn
3.) 5.000,00 kn
Tim koji osvoji prvo mjesto, dobit će i tri savjetovanja u trajanju od 60 minuta od IoT
specijalista Organizatora kao podršku komercijalizaciji rješenja.

Osim savjetovanja iz prethodnog stavka, preuzimanjem nagrade, odnosno potpisom izjave o
primitku i preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema timovima.

Porezi
Članak 6.

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama
dodijeljenima na ovom Natječaju, sve sukladno odredbi čl. 8. st. 2. t. 6. Zakona o porezu na
dohodak NN 115/16, 106/18.

Rješavanje sporova
Članak 7.
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Natječaja, stranke će sve sporove iz ovoga
Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja
spora nadležan je Sud u Zagrebu.

Zaštita osobnih podataka
Članak 8.
Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove osobne
podatke koje su dali prilikom sudjelovanja u ovom Natječaju u svrhu provođenja Natječaja.
Također, pod uvjetom da je Sudionik dao privolu Organizator će proslijediti podatke u svrhu
promoviranja aktivnosti Pružatelja nagrade. Organizator je voditelj obrade osobnih podataka
u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci se obrađuju u svrhe
provedbe Nagradnog natječaja, a temeljem privole za sudjelovanjem u natječaju. Primatelj
podataka u svrhe realizacije Nagradnog natječaja je Organizator. Osobni podaci će se
obrađivati u Republici Hrvatskoj. Sudionik ima pravo zatražiti pristup osobnim podacima,
ispravak, brisanje, ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na ulaganje prigovora
na obradu osobnih podataka te pravo na prenosivost podataka. Također, Sudionik ima pravo
podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Pružanje osobnih podataka nužno je
za sudjelovanje u Nagradnom natječaju.

Prekid natječaja
Članak 9.
Natječaj se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o
prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem web stranice www.iotnet.hr.

Članak 10
Organizator zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će Sudionici biti
obaviješteni putem stranice www.iotnet.hr.

