PROPOZICE SOUTĚŽE
MANAŽEREM NANEČISTO
Účastníci:
 Studenti bakalářského a magisterského studia universit a vysokých škol v ČR a SK bez
rozdílu věku a pohlaví
 podmínka účasti:
o 2 členný tým
o studenti se mohou soutěže účastnit maximálně dvakrát během celého
vysokoškolského studia
o v případě porušení těchto pravidel bude registrace automaticky zrušena!
Registrace:
 týmy se registrují přes formulář na adrese http://www.jamanazer.cz/registrace
 ukončení registrace týmů je 31. března 2017
 Povinné registrační údaje členů týmu:
Název týmu, jméno a příjmení členů týmu, škola a fakulta, studijní ročník,
e-mail a číslo mobilního telefonu alespoň jednoho člena týmu – nutné pro spojení
v případě jakýchkoliv neočekávaných událostí v rámci soutěže
Průběh soutěže:
 základní a semifinálové kolo soutěže bude probíhat online v anglickém jazyce v
simulaci JA Titan 3.0
 po registraci každý tým obdrží potvrzení o registraci a e-mail s heslem a odkazem na
webovou adresu soutěžního serveru http://titan3.ja.org/ - School Edition
 na této webové stránce budete při soutěži získávat potřebné zprávy o Vaší firmě a zprávy
o odvětví:
o Zpráva o firmě (informuje o ekonomické situaci v konkrétní firmě – soutěžním
týmu)
o Zpráva o odvětví (informuje o ekonomické situaci v odvětví výroby
imaginárního výrobku).
 na základě těchto zpráv zpracuje každý tým svá rozhodnutí spočívající v určení 5
eventuálně 6 základních parametrů firmy a odešle je prostřednictvím webové stránky
 cílem soutěžního týmu je předstihnout konkurenci ve výši dosaženého zisku, prodeje a
velikosti podílu na trhu
 zadaná rozhodnutí simulace JA Titan po každém kole hry automaticky vyhodnotí a určí
pořadí soutěžních týmů
 pokud soutěžní tým v jednom soutěžním kole nezadá 2x rozhodnutí, ztrácí možnost
postoupit do finále
















čas mezi uzávěrkou pro zasláním rozhodnutí a dobou, kdy budou k dispozici výsledky
z předchozího čtvrtletí, je stanoven na 16 hodin a organizátor si tento čas vyhrazuje pro
nutnou administrativu (např.: rozhodnutí zasláno 3. 4. 2017 do 20:00 – výsledky čtvrtletí
budou známy do 12:00 následujícího dne, tj. 4. 4. 2017)
první i druhé kolo budou probíhat online v závislosti na počtu přihlášených týmů v
období od 3. 4. do 13. 5. 2017 (dle harmonogramu)
po ukončení prvního kola postoupí do druhého kola vždy nejlepší týmy z každého trhu
s nejvyšším ukazatelem PI (performance index - ukazuje hodnotu akcie firmy)
týmy obdrží po ukončení druhého kola závěrečnou zprávu a 8 týmů s nejvyšším
ukazatelem PI na jednotlivých trzích obdrží pozvánku do finále
v případě rovnosti ukazatele PI rozhoduje o postupu vyšší konečný zisk
za situace, že se některý z finálových týmů nebude moci finále zúčastnit, bude
nominován druhý tým v pořadí ze stejného trhu
o postupu do finále budou dotčené týmy včas informovány prostřednictvím e-mailu
termín finále pro 8 nejlepších týmů je stanoven na 24. května 2017 v sídle HP v Praze
na adrese: Hewlett-Packard, Budova DELTA, Za Brumlovkou 1559/5, Praha 4
ve finále budou mít týmy na každé rozhodnutí 10 minut
během finálového kola se zakazuje použití chytrých telefonů a tabletů
během finálového kola je dovoleno požít kalkulačku
3 vítězné týmy (nejvyšší PI, eventuálně při rovnosti vyšší konečný zisk) obdrží
hodnotné ceny od partnera soutěže společnosti Hewlett Packard
cestovné a případné ubytování v rámci finálového dne si hradí každý účastník sám.

Změna pravidel vyhrazena, i v průběhu soutěže.

