Pravidla soutěže
Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti
1. ročník – Školní rok 2016/2017
I. Pořadatel, organizátor a garanti soutěže
1. Pořadateli a organizátory soutěže jsou Česká pobočka AFCEA, její Pracovní skupina kybernetické
bezpečnosti a partneři.
2. Odbornými garanty soutěže jsou Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA, Národní
bezpečnostní úřad ČR, Národní Centrum Kybernetické bezpečnosti ČR a další partneři, zejména vysoké
školy ČR a profesní a neziskové organizace.

II. Soutěž
1. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
Tato pravidla platí pro všechny soutěžící.
2. Soutěž je rozdělena do tří kol:
a. První kolo soutěže – První „OSVĚTOVÉ“ kolo soutěže proběhne elektronicky v listopadu 2016.
b. Druhé kolo soutěže – Druhé „VÝBĚROVÉ“ kolo proběhne elektronicky v březnu 2017.
c. Třetí Finálové kolo soutěže – Třetí „FINÁLOVÉ“ kolo proběhne presenčně v červnu 2017.

III. Soutěžní výbor
1. Soutěžní výbor je složen ze zástupců pořadatele, organizátora a garantů soutěže.
2. Soutěžní výbor plní zejména tyto funkce:
a. Vyhlašuje jednotlivá kola soutěže;
b. Připravuje otázky a praktické úkoly pro jednotlivá kola soutěže a rozhoduje o jejich bodovém
hodnocení;
c. Vyhodnocuje jednotlivá soutěžní kola a vyhlašuje jejich výsledky;
d. Zajišťuje předání diplomů a věcných cen;
e. Rozhoduje o případných sporech.
3. Soutěžní výbor je nejvyšším orgánem soutěže. Proti rozhodnutím Soutěžního výboru není odvolání
přípustné.

IV. Právo na zařazení do soutěže
1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti středních škol, kterým v době konání prvního kola soutěže,
tj. v listopadu 2016 je minimálně 15 let a maximálně 18 let, tj. mají datum narození v rozmezí od 1. 11.
1998 do 30. 11. 2001 (dále jen „Studenti“).
2. Soutěže se mohou zúčastnit studenti, kteří se v době konání prvního kola zaregistrují na soutěžním
portálu a při registraci poskytnou pravdivé údaje, včetně vlastní unikátní emailové adresy (dále jen
„Soutěžící“).
3. Pořadatel si vyhrazuje právo ve spolupráci se střední školou, kterou Soutěžící uvede při registraci ověřit,
zdali Soutěžící existuje a splňuje podmínky pro účast v soutěži.
4. Při nesplnění všech výše uvedených podmínek bude Soutěžící ze soutěže vyřazen.

V. Účast v prvním kole soutěže a vyhodnocení výsledků
1. Prvního kola soutěže se mohou zúčastnit jen Soutěžící.

2. Každý Soutěžící má právo vyplnit jeden (1) soutěžní test, který se bude skládat z patnácti (15) otázek
rozdělených do několika kategorií.
3. Každý test bude vyhodnocen. Hodnotit se bude správnost jednotlivých odpovědí a čas, který Soutěžící
vyplněním testu strávil.
4. Každá otázka bude mít přidělen určitý počet bodů, které je možné jejím správným zodpovězením získat.
5. V případě, že Soutěžící zodpoví otázku špatně a nezvolí ani odpověď „Nevím“, získá záporný počet bodů,
a to v rozmezí -0,25 bodu až -1 bod v závislosti na typu otázky.
6. Čas vyplnění testu se počítá od doby zahájení testu (zobrazení první otázky) do doby ukončení testu
(odeslání odpovědi na poslední otázku). Čas se nikdy nepřerušuje, a to ani v případě, že je Soutěžící
dobrovolně anebo z technických důvodů ze soutěžního portálu odhlášen a musí se opětovně přihlásit.
7. Soutěžní výbor vyhodnotí soutěžní testy a sestaví pořadí Soutěžících podle krajů (tj. podle adresy školy,
kterou Soutěžící navštěvuje), a to tak, že na lepším místě (počínaje prvním místem) se umístí Soutěžící,
který získal největší počet bodů a zvládl test za nižší čas. V případě shody v počtu získaných bodů a
spotřebovaného času rozhodne o pořadí dvou Soutěžící dřívější čas odeslání celého testu (poslední
otázky). V případě, že ani tento údaj nerozhodne o pořadí dvou Soutěžících, rozhodne o pořadí los, který
protokolárně provede Soutěžní výbor.
8. O výsledcích prvního kola soutěže budou jednotliví Soutěžící informováni prostřednictvím emailu
nejpozději do 30 dní po ukončení prvního kola soutěže.
9. Minimálně první tři nejlepší Soutěžící v každém kraji dostanou diplom a drobné věcné ceny.

VI. Účast v druhém kole soutěže a vyhodnocení výsledků
1. Do druhého kola soutěže budou pozváni všichni Soutěžící, kteří v prvním kole soutěže získali plný počet
bodů a minimálně prvních sto (100) Soutěžících z každého kraje (dále jen „Postupující).
2. Postupující budou informováni o pozvání do druhého kola soutěže nejpozději 30 dní před zahájením
druhé kola soutěže a obdrží detailní pokyny, jak bude druhé kolo soutěže organizováno a jak se na účast
ve druhém kole soutěže připravit.
3. Každý Postupující má právo vyplnit jeden (1) soutěžní test, který se bude skládat z deseti (10) otázek
rozdělených do několika kategorií.
4. Každý test bude vyhodnocen. Hodnotit se bude správnost jednotlivých odpovědí a čas, který Postupující
vyplněním testu strávil.
5. Každá otázka bude mít přidělen určitý počet bodů, které je možné jejím správným zodpovězením získat.
6. V případě, že Soutěžící zodpoví otázku špatně a nezvolí ani odpověď „Nevím“, získá záporný počet bodů,
a to v rozmezí -1 bod až -3 body v závislosti na typu otázky.
7. Čas vyplnění testu se počítá od doby zahájení testu (zobrazení první otázky) do doby ukončení testu
(odeslání odpovědi na poslední otázku). Čas se nikdy nepřerušuje, a to ani v případě, že je Postupující
dobrovolně anebo z technických důvodů ze soutěžního portálu odhlášen a musí se opětovně přihlásit.
8. Soutěžní výbor vyhodnotí soutěžní testy a sestaví pořadí všech Postupujících, a to tak, že na lepším místě
(počínaje prvním místem) se umístí Postupující, který získal největší počet bodů a zvládl test za nižší čas.
V případě shody v počtu získaných bodů a spotřebovaného času rozhodne o pořadí dvou Postupujících
dřívější čas odeslání celého testu (poslední otázky). V případě, že ani tento údaj nerozhodne o pořadí
dvou Postupujících, rozhodne o pořadí los, který protokolárně provede Soutěžní výbor.
9. O výsledcích druhého kola soutěže budou jednotliví Postupující informováni prostřednictvím emailu
nejpozději do 30 dní po ukončení druhého kola soutěže.
10. Minimálně první tři nejlepší Postupující dostanou diplom a drobné věcné ceny.

VII. Účast ve třetím finálovém kole soutěže a vyhodnocení výsledků
1. Do třetího - finálového kola soutěže bude pozváno minimálně třicet (30) a maximálně šedesát (60)
nejlépe umístěných Postupujících (dále jen „Finalisté“).
2. O počtu Finalistů rozhodne Soutěžní výbor.
3. Finalisté budou informováni o pozvání do třetího kola soutěže nejpozději 30 dní před zahájením třetího
kola soutěže a obdrží pokyny, jak bude třetí kolo soutěže organizováno a hodnoceno, a jak se na účast
ve třetím kole soutěže připravit.
4. Třetí kolo bude vyhodnocovat a výsledky vyhlásí Soutěžní výbor v den jeho konání.
5. Minimálně první tři Finalisté dostanou diplom a všichni Finalisté dostanou věcné ceny.
6. Vybraní finalisté se budou moci zúčastnit setkání s odborníky na kybernetickou bezpečnost, mohou
dostat pozvání k návštěvě tréninkového centra kybernetické bezpečnosti v Praze a v Brně a případně
být pozváni k účasti v Evropském finále.

VIII. Termíny soutěže
1. Soutěž bude probíhat v období od 28. listopadu 2016 do 1. června 2017.
2. Soutěžní portál pro První kolo soutěže bude k dispozici pro všechny Soutěžící od 28. listopadu 2016
0:00:00 do 9. prosince 2016 23:59:59.
3. Soutěžní portál pro Druhé kolo soutěže bude k dispozici pro všechny Postupující od 1. března 2017
0:00:00 do 14. března 2017 23:59:59.
4. Třetí – finálové kolo soutěže proběhne dne 1. června 2017 od 9:00 do 17:00 hod. v areálu brněnského
výstaviště v rámci veletrhu IDET 2017.
5. Detailní informace k jednotlivým kolům soutěže budou zveřejněny Soutěžním výborem nejpozději 30
dní před zahájením každého soutěžního kola.

IX. Věcné ceny a jejich předání
1. Pořadatel a partneři soutěže věnují do soutěže drobné věcné ceny, které obdrží nejlepší Soutěžící,
Postupující a Finalisté.
2. O přidělení věcných cen rozhodne Soutěžní výbor při vyhlášení výsledků jednotlivých kol.
3. V prvním a druhém kole soutěže budou věcné ceny předány prostřednictvím pošty anebo osobně
prostřednictvím zástupce Soutěžního výboru, a to po dohodě s vedením školy, kterou
Soutěžící/Postupující navštěvuje, s největší pravděpodobností v místě, kde se škola nachází.
4. Ve třetím – finálovém kole soutěže budou věcné ceny předány Soutěžním výborem v místě konání finále
při vyhlášení výsledků.
5. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

X. Závěrečná ustanovení
1. Poskytnutím osobních údajů dává soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více informací v dokumentu
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
2. Pořadatelé soutěže se zavazují, že registrační osobní údaje soutěžících nebudou poskytovat třetím
stranám, nezapojeným do soutěže.
3. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže
Soutěžícím, Postupujícím nebo Finalistou.
4. Věcnou cenu v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než
která je organizátorem stanovena.

5. Jednotlivé, dopředu oznámené ceny a benefity pro účastníky soutěže a učitele jsou předpokládané.
Nejedná se o veřejný příslib. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu anebo zrušení podmínek,
případně zrušení celé soutěže
6. Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy oproti
adrese uvedené v registraci.
7. Organizátor si vyhrazuje právo změnit termíny jednotlivých kol soutěže před anebo v průběhu konání
soutěže.

V Praze dne 14. listopadu 2016
Verze pravidel: 1.4

