Pravidla soutěže SŠ a VOŠ
v simulační hře Unisim
I. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže "Vybuduj úspěšnou firmu - soutěž středních a vyšších
odborných škol se simulací Unisim" je Centrum Informační Společnosti (dále
jen CIS). CIS odpovídá za samotnou soutěž a simulační hru.
Spolu-organizátorem soutěže je VOŠ a SPŠE Plzeň (dále jen SPŠE), která
poskytuje zázemí pro finálovou fázi soutěže.
II. Předmět soutěže
Předmětem soutěže je soutěž školních týmů v ekonomické simulační hře
Unisim s cílem dosáhnout co nejvyšší hodnoty cílového ukazatele.
III. Účastníci soutěže
Soutěž je určena pro studenty středních a vyšších odborných škol.
Účastnit se mohou týmy s 2 členy. Složení týmů tvoří sami účastníci při
registraci na registrační stránce soutěže.
Každý tým reprezentuje svou školu. Za jednu školu se mohou soutěže
zúčastnit maximálně 4 týmy.
V případě postupu do finálové části soutěže v Plzni je účastnící se škola
povinna zajistit pro neplnoleté účastníky, tj. studenty mladší 18 let,
pedagogický doprovod. Pro doprovod bude zajištěno stejné zázemí jako pro
účastníky soutěže – možnost ubytování na internátu SPŠE a stravování ve
školní jídelně.
IV. Průběh soutěže
Registrace do soutěže probíhá od 15.1.2018 do 28.2.2018.
Soutěž bude probíhat ve 2 fázích. První (základní) fáze proběhne online.
Druhá (finální) fáze proběhne za osobní účasti hráčů v určených prostorech
SPŠE v Plzni.
Základní fáze soutěže probíhá v březnu 2018 v několika termínech
uvedených na registrační stránce hry. Účastník si při registraci z dostupných
termínů vybírá, v jakém termínu se základní fáze hry zúčastní.

Po registraci přijde hráči email se všemi důležitými informacemi o
termínech, pravidlech a také odkaz na textové a video návody ke hře. V
dalších emailech bude vyzván ke konkrétní hře.
Základní (online) fáze soutěže:
Registrovaní účastníci (respektive týmy), budou pořadatelem rozřazeni do
skupin, ve kterých budou soutěžit proti sobě.
Rozřazení týmů do skupin bude provedeno pořadatelem náhodně, bez
možnosti účastníků toto rozřazení ovlivnit.
Hra Unisim bude zahájena v definovaný čas. Je odpovědností hráčů být v
daném čase (na který se registrovali) přihlášeni do hry. Zahájení hry nemůže
být posunuto například z důvodu problému účastníka s připojením k internetu.
Hra bude probíhat na 4 kola. Délka jednoho hracího kola je 45 minut (hráč
vidí zbývající čas kola přímo na hlavní straně hry v aplikaci), po skončení kola
automaticky následuje kolo další. Po závěrečném kole je hra automaticky
ukončena.
Kritéria pro postup do finálové fáze:
Do další fáze postoupí vždy X nejlepších týmů z každé skupiny a dále Y
týmů na dalších místech s nejlepší hodnotou cílového ukazatele hry EVA
(economic value added, viz návody ke hře Unisim).
Hodnoty X a Y budou určeny pořadatelem na základě počtu přihlášených
účastníků (týmů). O hodnotách budou účastníci informováni pořadatelem.
Celkem do finálové fáze postoupí 8 týmů.
Pořadatel má právo vyhradit jedno místo ve finálové fázi pro tým organizátora
soutěže (VOŠ a SPŠE Plzeň).
V případě vysokého počtu účastníků může pořadatel rozhodnout o tom, že
základní fáze bude probíhat dvoukolově. To znamená, že z prvního kola
postoupí definovaná část účastníků do druhého kola a následně z druhého
kola definovaná část do finální fáze. O případném druhém kole základní fáze
a o termínech budou účastníci pořadatelem adekvátním způsobem a s
předstihem informováni.
Finálová fáze:
Finále proběhne ve dvou dnech: 18.4. od 12 hodin a 19.4. 2018 od 8.30 hodin
v prostorech VOŠ a SPŠE Plzeň. Zde bude zajištěno také ubytování a
stravování pro účastníky a doprovod. Náklady na ubytování a stravování si
hradí účastníci.
Přesný harmonogram finálové fáze, včetně doprovodného programu, bude

uveden na webu soutěže www.unsim.cz/soutez-ss.
Účastníci (týmy), kteří postoupili do finální fáze, budou pořadatelem
rozřazeni do 2 skupin. Následuje hra Unisim v těchto skupinách – semifinále.
Z každé semifinálové skupiny postoupí první polovina účastníků (týmů) do
velkého finále. Druhá polovina se zúčastní malého finále.
Pořadí účastníků (týmů) bude i zde určeno na základě dosažené hodnoty
parametru EVA.

V. Odměny pro úspěšné soutěžící
Všichni účastníci, kteří absolvují finálové kolo v Plzni, obdrží:
- certifikát o úspěšném absolvování manažerské simulační hry
- 50% slevu na využití simulační hry Unisim pro svou školu na 1 pololetí.
Další výhry budou určeny dle pořadí účastníků (týmů) ve velkém finále.
Seznam výher:
1. místo
Pro školu: Licence na Unisim na 1 rok zdarma pro celou školu
2. místo
Pro školu: Licence na Unisim na 1 rok 50% sleva pro celou školu
3. místo
Pro školu: Licence na Unisim na 1 rok 50% sleva pro celou školu
Odměny pro soutěžící studenty budou s předstihem zveřejněny na webu
soutěže.
VI. Příprava na soutěž
Každá škola, jejíž tým se přihlásí do soutěže, získá bezplatný demo přístup
do simulační hry Unisim od registrace až do konání soutěže (pokud škola
ještě nemá vlastní licenci na Unisim).
Škola tak může studentům umožnit hrát Unisim a připravovat se dle svého
uvážení. Za tímto účelem škola určí pedagoga či pedagogy, kteří budou mít
do hry přístup v roli lektorů. Škola se zároveň zavazuje, že demo přístup
bude využívat k seznámení se simulační hrou a k přípravě na soutěž, nikoli

pro další účely.
Všichni účastníci budou mít přístup k návodům pro simulační hru.
Před konáním soutěže proběhne také worshop/ webinář vedený lektory CIS,
kterého se mohou zúčastnit registrovaní účastníci. Přesný termín bude
registrovaným účastníkům oznámen (v průběhu února 2018).
VII. Ostatní ujednání soutěže
Pořadatel soutěže nenese zodpovědnost za kvalitu a rychlost
internetového připojení registrovaného. Registrovaný hráč si musí sám zajistit
funkční připojení k internetu a adekvátní zařízení, na němž bude soutěžit –
doporučený je notebook, případně tablet.
Doporučený prohlížeč pro simulační hru Unisim je Firefox nebo
Chrome. Nedoporučený je Internet Explorer/Edge. V případě výpadku
simulace Unisim bude hráč elektronicky informován a bude navrhnut
náhradní termín odehrání hry.
Registrováním do soutěže každý účastník souhlasí s podmínkami a
pravidly soutěže, tak jak jsou zveřejněny na webu soutěže
www.unisim.cz/soutez-SS. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby
pravidla upravit. Pokud ke změnám dojde, pořadatel je vhodnou formou
účastníkům oznámí.
Registrovaný účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících
se soutěží na elektronickou adresu registrovaného a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení Pořadatele.
Registrovaný účastník akceptuje hru v podobě, jaká je, a vzdává se
možnosti ji jakkoliv rozporovat.
Technické dotazy ke hře Unisim řeší CIS v rámci kontaktní stránky
unisim.cz
Pokud se registrovaný účastník nezúčastní herního kola, nebo se osobně
nedostaví na finálovou část soutěže, je to považováno za odstoupení ze
soutěže.

