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UVOD 

Smernice obsegajo dobro prakso, ki jo je spodbudilo Sofijsko razvojno združenje za organiziranje 
občinskih / lokalnih hekatonov. Glavne ciljne skupine so mladi od 15 do 19 let. 

Lokalni hekaton je del programa IN-EDU projekta in se bo izvajal v Bolgariji, na Hrvaškem, v 
Italiji in Sloveniji. Njegov cilj je razvijanje medijske pismenosti in kompetenc kritičnega razmišljanja 
učiteljev, učencev in staršev iz različnih okolij, da bi jih opolnomočili na ravni skupnosti. Hekaton bo 
mladim omogočil resnične priložnosti, da se soočijo s sporočili, ki prihajajo iz medijev, oblikujejo 
svoje lastne, nepristranske ideje in nasprotujoče razmišljanje.  

Lokalni hekatoni, prilagojena različica hekatonov, usmerjenih v IKT rešitve, so dokazali, da učinkovito 
vključujejo različne skupine, ki imajo istočasno skupni cilj. Lahko jih štejemo kot laboratorije za soustvarjanje in 
učenje o sodelovanju in vključevanju na ravni skupnosti. 

Skupine, ki zmagajo na lokalnih hekatonih, bodo imele priložnost izvesti svoje kampanje za ozaveščanje 
družbe o pomenu medijske in informacijske pismenosti. Tako bo IN-EDU izobraževal, krepil in 
spodbujal mlade državljanske glasove. 

Najboljše ekipe se bodo z vrstniki v Sofiji zbrale na Mladinskem inovacijskem taboru za izmenjavo izkušenj 
in razvijanje socialnih, državljanskih in medkulturnih kompetenc. Ta mednarodni tabor in kampanje bodo 
dosegle vrstnike izven projektnega partnerstva in širile evropske vrednote svobode govora, strpnosti in 
državljanstva. 

Hekaton je:

  kreativno tekmovanje, kjer timi 
2-5 ljudi razvijajo inovativne rešitve 
različnih izzivov s pomočjo različnih 
programskih jezikov  

okolje, v katerem se timi potopijo v 
težave, na katere se osredotoča hekaton 
za omejeno obdobje 24 
ali 48 ur ter oblikujejo in prototipirajo 
rešitve.

Hekaton ni:

o začetku novega posla
samo za tehnične ljudi 

o reševanje težave za 24 ur

“Udeleženci so pozvani, da predstavijo svoje odlične ideje, oblikujejo prototipe in premišljene prednosti; 
potem se samo-organizirajo, izvedejo - hitro raziskavo, pripravijo vire, pišejo kode, ponovno uporabijo 
obstoječe komponente in sisteme ter na koncu pripravijo predstavitev – vse v časovno določenem scenariju. 
Hekaton se lahko osredotoča  na znane težave ali poslovne priložnosti ali tehnologije (navedene 
vnaprej) ali pa je odprt za kakršne koli ideje brez posebnih omejitev ”. 

(George Krasadakis, “How to run a successful hackathon”) 

Timi so običajno interdisciplinarni, sestaljeni iz šifrantov, oblikovalcev, tematskih strokovnjakov, vodij 
projektov, komunikacijskih strokovnjakov itd. Hekaton spodbuja tudi oblikovanje interdisciplinarnih timov, 
kjer imajo udeleženci različne veščine in znanje. 

Hekatoni so lahko interni, za organizacije/zaposlene ali pa zunanji za državljane, ki jih tema, katero 
naslavlja hekaton, zanima. 
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ZAKAJ IZVAJATI HEKATON? 

Zato, ker: 
je način za spodbujanje skupnosti, kreativnosti, sodelovanja in inovativnega 
razmišljanja za oblikovanje rešitev za različne izzive  

je eden najboljših načinov, da udeleženci pridobijo nove kompetence za delo na 
projektih, mreženje in karierno orientacijo 

napredne tehnologije danes spreminjajo način sodelovanja med javnimi organi, podjetji, 
uporabniki in skupnostmi. Hekaton spodbuja oblikovanje rešitev specifičnih problemov / 
situacij, ki zagotavljajo enkratne naložbe. 

je dober način, da tudi javni organi spodbudijo inovacije, ki naslavljajo težavo, brez navodil, 
kako ga rešiti; določitev ustrezne nagrade, da bi pritegnili več udeležencev, ki lahko 
uporabijo različne pristope in ponujajo organom ustrezne rešitve. 

javno-zasebno financiranje natečaja za inovacije razdeli tveganje med javni in zasebni sektor 
ter odgovornost za spodbujanje ustvarjanja javnih dobrin. Lokalni sponzorji lahko postanejo 
solastniki in soustvarjalci inovativnih rešitev 

KAJ SO CILJI HEKATONA? 

Če želite rešiti težavo, mora biti cilj zelo jasno opredeljen. 

Cilji in pravila natečaja ter merila za nagrajevanje morajo biti jasni in dosegljivi, tako da je zmagovalec 
nesporen. 

Tekmovanje se splača za rezultat. 

OBLIKA LOKALNEGA HEKATONA 

Lokalni hekaton za medijsko in informacijsko pismenost bo vključeval skupine srednješolcev s ciljem 
načrtovanja in oblikovanja kampanj / ukrepov skupnosti za ozaveščanje ali izboljšanje kritičnega 
mišljenja in medijske pismenosti. Odvisno od posebnosti držav bo morda hekaton namenjen določeni 
temi s posledicami za medijsko pismenost. 

Glede na to, da so glavna ciljna skupina IN EDU hekatonov srednješolci (15 - 19 let), ekipa IN EDU 
predlaga tako obliko: 

2-dnevni hekaton, vključno z 8-urnim prototipiranjem kampanjskih projektov na kraju samem; 
večerja z mreženjem in 8-urna priprava predstavitev timov; “pitching” pred žirijo in podelitev 
nagrad. 

Mladi, ki se prijavijo na hekaton, morajo sestavljati skupine od 2 do 5 oseb. 
Ciljna skupina za IN EDU hekaton je 40, lahko je tudi več. 



NAČRTOVANJE HEKATONA IN ČASOVNICA 

1. FAZA: IDEJA, OBLIKOVANJE, PRIPRAVA

Lahko: Zadeve o medijski in informacijski pismenosti 

Na dan hackathona bodo udeleženci prejeli natančnejše informacije o različnih vidikih medijske in 
informacijske pismenosti, za katere bodo morali razviti ukrepe. 

NALOGA JE LAHKO: Kako se spoprijeti z 
motnjo informacij - ločiti dezinformacije od 
preverjenih dejstev; Kako prepoznati 
ponarejene novice; Ali lahko omejimo 
sovražni govor na spletu; Ali lahko treniramo 
otroke in mladino, kako se zaščititi pred 
spletnimi prevarami in škodljivimi 
vsebinami…. 
Ustvarite spletno kampanjo in kampanjo z    
akivnostmi/ ukrepi za reševanje izzivov. 
V naslednjih 4 mesecih boste prejeli denar in 
mentorstvo za izvedbo aktivnosti/ukrepov  
Člani žirije bodo …. 

januar 2020 – RAZPISATI DATUM HEKATONA (med majem in junijem 2020) 

“Dobro je vedeti” 

Izberite dva zaporedna dneva hekatona. Lahko je petek in sobota ali sobota in 
nedelja, da ni moten učni proces v šolah. 

 O datumih se posvetujte z učitelji in ravnatelji. 

februar 2020 – POIŠČITE IN REZERVIRAJTE PROSTOR TER OPREMO ZA HEKATON 

Zagotovite, da je prostor dostopen z vidika infrastrukture in javnega prevoza. 

Zagotovite, da je dovolj širok, da lahko omogoča: 

postavitev banketov z velikimi okroglimi mizami za približno 8 ljudi, vsaka miza ima stol za 
vsakega člana ekipe in dodatne stole za mentorje; 
 mesto za pripravo (če ga ni) prizorišča za pitching in podelitev nagrad;  

mesto za hrano in pijačo; 

čista stranišča, ki jih lahko uporabljajo udeleženci; 

dober WiFi, ki se bo uporabljal (Ali je hiter in zanesljiv? Ali lahko poveže vse udeležence?) 
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Zagotovite, da imate naslednjo opremo: 

oblak, kamor lahko timi naložijo svoje projekte; 

računalnik za predstavitve, razdelilnike, če boste imeli dva zaslona,kazalnik (pointer); 

raztezni trakovi za vsak tim (najmanj 2 na tim) 

projektor/je 

platno 

brezžične mikrofone (najmanj 2); 

printer (neobvezno); 

fotoaparat (ali storitev, ki skrbi za vse vizualne in komunikacijske vidike). 

Običajno timi prinesejo na hekaton svoje računalnike. Priporočljivo je, 
da time vnaprej prosite, naj prinesejo svoje računalnike. 

februar 2020 – DOLOČITE IN ORGANIZIRAJTE NAGRADE 

Jasno določite nagrade. 

Nagrade so lahko: 

denar za izvedbo aktivnosti kampanje; 

stvarne nagrade sponzorjev (lahko tehnološka oprema; vstopnice za zanimive digitalne festivale 
/ prireditve; vstopnice za Bruselj Code Week ali druge zanimive dogodke); 
ena od nagrad je lahko udeležba na IN EDU mladinskem kampu oktobra 2020. 

Pomembno je določiti glavne nagrade, ki bodo del glavne 
promocije hekatona. Druge nagrade (če obstajajo v stvareh) je 
možno organizirati v prihodnjih mesecih in jih promovirati preko 
spleta. 

Žirija mora biti uravnotežena - povabite tehnične in poslovne ljudi, oblikovalce, oblikovalce politike, 
voditelje skupnosti, vplivneže družbenih omrežij, novinarje, znane ljudi, ki podpirajo različne namene. 

Priporočljivo je imeti znane ljudi, da bi pritegnili udeležence, pa tudi dvignili interes medijev. 

Člane žirije je treba objaviti z napovedjo hekatona.

Pravila morajo biti jasna in javna. O izzivih in pravilih se pogovorite s člani žirije in 
sponzorji. 

Vsak prijavljeni udeleženec se mora strinjati s pravili, da lahko sodeluje v hekatonu. Pravila 

morajo vsebovati jasna navodila o izdelku/rezultatu, ki se pričakuje od timov. 

Osnutek predloge s PRAVILI ZA SODELOVANJE je priložen 

Ustvarite merila za izbor zmagovalnih projektov in system glasovanja. O tem se pogovorite z žirijo. 

 Osnutek predloge z Merili za izbor zmagovalnih projektov je priložen.. 

februar– marec 2020 – POVABITE ČLANE ŽIRIJE 

februar – PRIPRAVITE PRAVILA 



Poiščite sponzorje, Nekateri sponzorji bi lahko bili pripravljeni podeliti nagrade, nekateri lahko za 
udeležence zagotovijo hrano in pijačo. Drugi bi se lahko zanimali za podporo vzroku in tudi prispevali na 
vzporednih zasedanjih / stranskih dogodkih. 

Določite sponzorje, ki jih bodo zanimale teme in ciljne skupine hekatona. 

Pripravite kratek opis hekatona in način promocije sponzorstva preden se sestanete s sponzorji. 

2. FAZA: POVABITE, INFORMIRAJTE

marec 2020 OBLIKUJTE VIZUALNO PODOBO IN KRATEK OPIS  HEKATONA 

Ustvarite privlačno podobo, ki bo pritegnila mlade. 
Oblikujte spletni prostor, kamor boste nalagali redne informacije in obrazce za registracijo udeležencev.

Obrazci za registracijo in informacije za IN EDU hekaton za medijsko pismenost bodo naloženi na: 
www.in-eduproject.eu. 

Oblikujte vizualne material za spletno in drugo promocijo. Design visual materials for online and offline 
promotion. Minimalne informacije, ki jih mora vsebovati gradivo, so izziv, nagrade, datumi in prizorišče, 
povezava do spletnega prostora za prijavo s pravili za udeležbo, logotipi organizatorjev in sponzorjev. 

Začnite kampanjo za pridobivanje timov. Uporabite komunikacijske kanale, ki jih uporablja ciljna skupina. 

Ker so dijaki glavna ciljna skupina IN EDU hekatona, uporabite družbene medije, kot so Instagram, Tik 
Tok, Facebook, Snapchat, Pinterest itd. 

Obrnite se na ravnatelje in učitelje, ki so že bili vključeni v dejavnosti, povezane z medijsko pismenostjo. 
Podarite jim plakate ali letake in jih prosite, naj jih razširijo po šolah. 

Pošljite podatke obstoječim šolskim medijem in priljubljenim medijem, socialnim omrežjem / medijskim 
vplivnežem, ki delujejo na to temo. 

marec – april/maj 2020 PRIJAVA UDELEŽENCEV 

Bodite v stiku z udeleženci, ki so se prijavili. 

Pošiljajte jim redna (vendar ne neželena) sporočila z informacijami in opomniki. Lahko gre za novega člana 
žirije, novo nagrado, končni dnevni red, vidnega govorca, ki jih bo navdušil itd. 

Objavite na družbenih omrežjih nekakšne profile / kratke predstavitve / intervjuje s člani žirije, 
vplivneže, ki promovirajo hekaton itd. 

februar – april 2020 – OPREDELITE IN NAJDITE SPONZORJE TER MENTORJE 

februar – april 2020 KAMPANJA ZA PRIDOBIVANJE UDELEŽENCEV 
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POVABITE MEDIJE, SPONZORJE, PARTNERJE 

marec – maj 2020 

Povabite navdihujočega govornika, da otvori hekaton. 

Povabite priznane strokovnjake, da podelijo nagrade zmagovalnim timom. 

K sodelovanju povabite oblikovalce politik in podjetja, združenja / mreže podjetij / strokovnjake na 
terenu, nevladne organizacije itd. 

Pripravite stranske dogodke za starše in druge ustrezne ciljne skupine, to je npr. pogovor s 
strokovnjakom o varnem internetu. 

PRIPRAVITE končen program hekatona. Imenujte moderatorja celotnega dogodka. Pripravite opremo 
za organizatorje, da bodo lahko prepoznavni za tekmovalne time - lahko so majice, večje pisane značke. 

Lahko bi bilo koristno in učinkovito vključiti mlade študente z univerz ali druge prostovoljce za 
hekaton; tudi dijaki iz šol, ki lahko pridobijo nek bonus ali druge oblike priznanja. 

3. FAZA HEKATON

maj ali junij 2020 

Vsak IN EDU partner bo organiziral lokalni hekaton v maju ali juniju 2020 odvisno od lokalnih razmer. 

“Dobro je vedeti” 
Ko rezervirate, se z lastnikom prostora dogovorite, da bo dvorana dostopna nekaj 
dni pred hekatonom za končni pregled in pripravljalne aktivnosti. 

Dan pred hekatonom PRIPRAVITE IN PREVERITE: 

tehnično opremo (mikrofone, platna, projektorje, razdelilnike, električne kable); WiFi 

povezava; 

sedežna namestitev za prijavljane time; 

sistem glasovanja za žirijo (sistem glasovanja je lahko spleten ali navaden; ne glede na način, za 
katerega se boste odločili, se prepričajte, da zagotavljate, da je pravično in da deluje dobro).  

ZNAMČITE PROSTOR in postavite prizorišče za otvoritev in za pitching 

naj bo udoben in barvit. 

Uporabljajte plakate, natisnite pisane nalepke, ki usmerjajo na registracijo, mesto za hrano in pijačo. 

Poiščite udobno in oblikovano pohištvo in naredite cone za sprostitev. V ta namen se lahko 
obrnete na sponzorje za zagotovitev takšnega pohištva. 

  PREIZKUSITE SISTEM GLASOVANJA 

  NAROČITE: PRIGRIZKE IN PIJAČO, KOSILO IN VEČERJO 
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DAN HEKATONA 

Registrirajte udeležence.  

Sprejmite goste. 

Oddajajte v živo, delite slike, videe, sporočila. 

Ustvarite video iz hekatona.  

Organizirajte prostor za pitch pred žirijo.  

Dvorano boste morali preurediti, saj boste imeli več gostov - staršev, deležnikov, učiteljev, medijev. 
Nagrade, ki jih zagotavlja projekt IN EDU, so sredstva za izvajanje ukrepov. Oblikovanje certifikatov z 
nagrado za 1, 2, 3 itd. je namenjeno podelitvi zmagovalnim ekipam med podelitvijo. 

Naredite slovesno podelitev. 

4. FAZA ODMEVNOST

Ustvari vizualno dokumentacijo hekatona. 

Pošljite sporočilo za medije z nagrajenimi projekti.  

Priprave pogodbe za nagrajene zmagovalne time. 

Mentorirajte zmagovalne time pri izvedbi kampanje/aktivnosti, ki so jih oblikovali med hekatonom. 

DELO Z MLADOLETNIMI 

Ko začnete organizirati državljanski hackathon, 
 zagotovite, da upoštevate nacionalne predpise 
za delo s srednješolci. Pripravite potrebno 
 dokumentacijo, t.j. izjave staršev itd.. 

Navedite informacije o tem, kako boste 
zagotovili varnost udeležencev in kako 
boste upoštevali GDPR. 
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ANNEX 1 

PRAVLA IN EDU HEKATONA O MEDIJIH IN INFORMACIJAH 
1. Pravila o prijavi (pogoji sodelovanja)

1.1. V ekipah so dovoljeni srednješolci z naravnanostjo, spretnostmi in idejami pri kodiranju,
oblikovanju, komunikaciji, novinarstvu. Ekipe šol, katerih učitelji so sodelovali na usposabljanju IN EDU, 
bodo imeli prednost pri prijavi. 

1.2. Osebe, mlajše od 18 let, lahko sodelujejo v hekatonu - pod pogoji, skladno s predpisi za 
udeležbo dijakov v izvenšolskih dejavnostih.

1.3. Tekmujejo lahko šolski timi z 2 – 5 oseb. 

1.4. Demo projekti so dovoljeni v predstavitvah. 

1.5. Predstavitve so omejene na največ 5-minut in možnostjo 5 – minutne razprave z žirijo (Q&A) 

1.6. Udeleženci s sodelovanjem v hekatonu sprejemajo zavezujoča pravila in se strinjajo, da 
bodo upoštevali njihove določbe. Ali naj ekipam zagotovimo pisno besedilo pravil, ki jih 
morajo podpisati? 

2. Izbira zmagovalca

Skupne zmagovalce tekmovanja (Najboljše od najboljših odgovorov medijske in informacijske 
pismenosti) bo izbral vnaprej določen panel članov žirije ("Žirija"). Kandidati za nagrado so vsi timi, ki 
tekmujejo v katerem koli izzivu. 

Merila za ocenjevanje: 

• Uporabnost projekta/ukrepa: Komu ta projekt pomaga in na kakšen način? Ali iz prakse reši velik
problem? Ali je tema aktualna in uporabna? Ali res kdo potrebuje ta projekt?

• Ocenjevanje vsebine: je uporabna in zanimiva in ali je interaktivna ali že podvaja obstoječe vire?
Je morda koristno dodati vprašanje o inovativnih funkcijah in kakšne inovacije so lahko? Ali so besedila, 
ilustracije in drugi večpredstavnostni elementi zanesljivi in kakovostni? Ali je vsebina avtorsko zaščitena 
ali je od nekod kopirana (kakovostna avtorska vsebina je bolj cenjena)? 

Ali bi morali upoštevati ključne elemente, ki so značilni za medijsko in informacijsko pismenost, na 
primer preverjanje virov informacij, brez stereotipnih slik in pristranskosti itd.? 

• Tehnična izvedba: Ali se ustrezne tehnologije uporabljajo na pravi način? Ali obstaja boljša
uporabnost, intuitivni uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja? Ali obstaja dobra struktura, postavitev 
in navigacija? 

• Vpliv projekta: Ali je ciljna skupina projekta / ukrepa jasno določena? Ali je velikost ciljne skupine
realistična? Ali je jasno, kako bodo zasnovani ukrepi vplivali na ciljno skupino? 

• Pitching: Je bil projekt med zagovorom predstavljen privlačno in prepričljivo?

3. Avtorske pravice in zaščita intelektualne lastnine

3.1. Udeleženci ne bodo oddali vsebine, ki je avtorsko zaščitena, zaščitena s poslovno
skrivnostjo ali drugače predmet tretjih pravic intelektualne lastnine ali drugih lastninskih pravic, 
vključno s pravicami zasebnosti in obveščanja javnosti, razen če so lastnik teh pravic ali imajo 
dovoljenje svojega zakonitega lastnika za objavo vsebine.  

3.2. Udeleženci ne bodo oddali vsebine, ki je nezakonita, ali spodbuja vedenje, ki bi veljalo 
za kaznivo dejanje.  
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3.3. Udeleženci ne bodo objavljali oglasov ali poročil o poslovanju. 

3.4. Udeleženci bodo lastniki pravic intelektualne lastnine za vse svoje delo (v 
nadaljevanju: Razvoj).

3.5. Vsak udeleženec ali skupina udeležencev s sodelovanjem v hekatonu izrecno privoli 
organizatorju, da uporablja vse informacije, pridobljene ali povezane s hekatonom, za vse vrste trženja in 
promocijske namene (v nadaljevanju: tržne vsebine). Trženjske vsebine se udeležencem zagotovijo brez 
kakršnega koli nadomestila in so po vsem svetu, trajne in nepreklicne.  

4. Upravičenost

Organizatorji hekatona bodo imeli pravico po lastni presoji določiti, ali je udeleženec upravičen do 
tekmovanja in ga lahko izključijo po lastni presoji.  

5. Nagrade

5.1. Nagrade tekmovanja zmagovalec ne prenaša. Če sprejmete nagrado, bodo organizatorji
odgovorni za vse veljavne davke, ki jih zahteva lokalno pravo, povezano s sprejemom takšne nagrade. 
Vse vrednosti denarnih nagrad se objavijo v bruto vrednosti. 

5.2. Odgovornost organizatorjev in / ali tretjih oseb, vključenih v pobudo je, da zmagovalni 
udeleženec / tim prejme nagrado, za katero je nagrajen pod pogoji, določenimi v tem dokumentu. 
Organizatorji in / ali tretja oseba, ki so prevzeli pobudo, so z izročitvijo nagrade za ekipo razrešeni 
vsakršne dodatne odgovornosti. Spori med tretjimi osebami v zvezi z lastništvom projekta ne vplivajo na 
načelo podelitve s strani organizatorjev in odstopajo od osebe, katere zahtevek je organizatorjem 
predložen v skladu z določbami teh pravil. 

5.3. Organizatorji preverjajo osebne podatke udeležencev. 

5.4. Organizator ni dolžan voditi korespondence glede zahtevkov za udeležbo na hekatonu po 
njegovem koncu. 

6. Odpoved hekatona

Organizator ima pravico, da po lastni presoji kadar koli odpove hekaton, ne da bi to pomenilo bistveno 
kršitev, kršitev pravil hekatona ali okoliščin višje sile. Odpoved hekatona je objavljena na spletni strani  

in-eduproject.eu. V teh primerih udeleženci ne dobijo nadomestila.
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ANNEX 2 
OSNUTEK PREDLOGE Z MERILI ZA IZBOR ZMAGOVALNIH PROJEKTOV 

Ime tima: Končni rezultat: 

Merila Relativni 
delež v 
končnemu 
rezultatu % 

Točke Rezultat 

Uporabnost projekta / ukrepa: Komu ta projekt 
pomaga in na kakšen način? Ali iz prakse reši 
velik problem? Ali je tema aktualna in uporabna? 
Ali res kdo potrebuje ta projekt?? 

30% Min 1 

Max 10 

Vrednotenje vsebine: Je koristno in zanimivo, ali 
je interaktivno ali že podvaja obstoječe vire? Ali so 
besedila, ilustracije in drugi večpredstavnostni 
elementi zanesljivi in kakovostni? 
Ali je vsebina avtorsko zaščitena ali je od 
nekod kopirana (kakovostna avtorska vsebina 
je bolj cenjena) 

20% Min 1 

Max 10 

Tehnična izvedba: Ali se ustrezne tehnologije 
uporabljajo na pravi način? Ali obstaja boljša 
uporabnost, intuitivni uporabniški vmesnik in 
uporabniška izkušnja? Ali obstaja dobra 
struktura, postavitev in navigacija? 

20% Min 1 

Max 10 

Vpliv projekta: Ali je ciljna skupina projekta / 
ukrepa jasno določena? Ali je velikost ciljne 
skupine realistična? Ali je jasno, kako bodo 
zasnovani ukrepi vplivali na ciljno skupino? 

20% Min 1 

Max 10 

Pitching: Ali je projekt med zagovorom 
predstavljen privlačno in prepričljivo? 

10% Min 1 

Max 10 

Navodila članom žirije: 

1. Presoja bo imela 1 fazo:

Po koncu hackathona vsak tim nariše številko, ki označuje zaporedje pitchinga. Organizatorji
ustvarijo seznam z imeni timov in zaporedjem ter naložijo imena v sistem glasovanja.

Vsak tim ima na voljo 5 minut, da predstavi svoj projekt pred žirijo in gosti. Člani žirije imajo na
voljo 5 minut za vprašanja na katera odgovarja tim.

1010
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2. Vsak član žirije ima dostop do glasovalnega sistema. Če je sistem glasovanja elektronski, se član
vsake žirije registrira s svojim zasebnim e-pošto in dostopa do glasovanja prek svojega
pametnega telefona ali prenosnika, potem ko jim organizatorji pošljejo povezavo.

Člani žirije so lahko prejeli tudi obrazec za oceno na papirju, da si lahko naredijo zapiske 
pred dokončnim rezultatom. 

3. Vsak član žirije oceni projekt na podlagi meril, ki so bila objavljena v Pravilih za sodelovanje.
Rezultat mora biti samo celo število.

4. Če se zgodi naslednja hipotetična situacija, lahko žirija sprejme končno odločitev s končno
razpravo:

4.1. Če obstajajo projekti z enakim rezultatom, komisija razpravlja in sprejema odločitve
z navadno večino: 50 +1 
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