DIGIT 2017 FESTIVAL
18.08.2017г. – 20.08.2017г. – Банско, България

1. Същност: 3-дневен хакатон за младежи от 14 до 20
години, насочен към дигиталното
предприемачество и номадство. Насърчава млади
хора да измислят и реализират проекти, които
могат да развиват и поддържат, независимо от
тяхното местоположение.
2. Място на провеждане: DIGIT 2017 FESTIVAL ще се
проведе на територията на община Банско.
Откриването, защитите на проекти и закриването
на фестивала ще се осъществят в залата на
Посетителски информационен център Банско.
Работа по проектите на участниците ще се
извършва в пространството на Coworking Bansko.
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3. Период на провеждане: DIGIT 2017 FESTIVAL ще се
проведе в периода 18.08.2017-20.08.2017г /петък,
събота и неделя/.

4. Начин на провеждане: Фестивалът ще се проведе в
рамките на 3 дни. По време на първия ден се
осъществява регистрация на участниците на място
в Банско и официална церемония по откриване на
събитието. През втория ден от хакатона
индивидуалните участници и отборите ще имат
задачата да измислят иновативна идея за проект,
насочен към определена тема, която ще бъде
определена при официалното пускане на уеб
сайта на събитието а 15.07.2017г. Към идеята може
да бъде разработен и прототип /презентация, уеб
сайт, приложение и пр./

5. Реализация на проект:
5.1 Позволено е използването на:
•

Мозък и предприемаческа мисъл
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 Всякакви езици за програмиране, технологии и инструменти за
разработка: PHP, Java, C, C++, C#, JavaScript, Python, Ruby, Arduino, HTML5
и други и всякакви платформи с отворен лиценз, както и всякакви
инструменти за графичен дизайн, анимация, видео обработка и
хардуерна разработка.
•
Всякакви хардуерни устройства: телефони, таблети, микроконтролери,
компоненти и други.
•
Може да се използва външна експертна помощ, но не и да се копира и
преправя чужд проект.

5.2 Не се позволява да участват:
•

Проекти, в които основната част от разработката не е създадена от

екипа, участващ в състезанието.
•
Проекти, в които има фиктивен участник, който не е допринесъл
значително за разработката.

•

Проекти с неморално съдържание или зловредна цел.

На третия ден отборите се явяват на публична защита
на своите проекти, която ще бъде проследена от жури,
което ще определи победителите на фестивала.

5.3 Представяне и защита на проект: Всички
проекти участват в защита на живо. Екипите
презентират, демонстрират и защитават на живо
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проектите си пред комисията на журито в рамките на
10 минути + 5 минути за въпроси.
В представянето на живо трябва да се включат
следните компоненти:
•
Представяне на проект или прототип на крайния резултат: какво прави,
каква задача решава, с какво е уникален?
•
Всеки един проект, който не е довършен също се представя на сцената
на конкурса и се оценява неговата потенциална полза и функционалност.
•
Демонстрация: да се демонстрира на живо как работи проектът – найважните функционалности.
•
Отговаряне на въпроси: членовете на екипа отговарят на технически и
други въпроси по проекта, отправени от журито и присъстващите в залата.
Ограничение по време

Защитата на всеки проект е стриктно ограничена до 15
минути:






До 3 минути подготовка на техниката.
8-10 минути представяне + демо.
До 5 минути за въпроси.
На 10-тата минута журито прекъсва представянето и преминава към
задаването на въпроси.
Отборите / индивидуалните участници трябва да дойдат с свой
лаптоп + друга предварително подготвена техника. Моля тествайте
техниката предварително.
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6. Победители: От всички участници и отбори ще
бъдат отличени три призови места – 1-во, 2-ро и 3то. Класирането ще бъде сформирано от жури.
7. Награди:
7.1 (1)-во място: Купа, парична премия, безплатна
игра в Mentalist Sofia, тениска, 1 седмица достъп до
Coworking Bansko, книга и допълнителни подаръци.
7.2 (2)-ро място: Купа, парична премия, безплатна
игра в Mentalist Sofia, тениска, книга и допълнителни
подаръци.
7.3 (3)-то място: Купа, парична, тениска, книга и
допълнителни подаръци.
8. Спонсори и партньори:
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