24 órás kódoló startup maraton
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Mi az a Hacknovation?
A Hacknovation egy nagyszabású IT startup hackathon, ahol a
csapatoknak 24 óra áll rendelkezésükre, hogy a nulláról kiindulva létrehozzanak egy prototípust. A nap végén ezzel együtt egy
üzleti modellt és a jövőbeli célokat is be kell mutatnotok egy
pitch formájában a szakmai zsűri előtt.
Idén a Smart City témája lesz a középpontban, hiszen napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bír, továbbá számos innovációs
lehetőséget is rejt magában. A Smart City egy meglehetősen tág
témakör, azonban ennek keretein belül már csak a kreativitásotok szabhat határt a projektnek (pl. megalkothattok egy gépi
tanuló rendszert, mely a forgalomirányító lámpákat vezérli, vagy
egy kiterjesztett valóság alkalmazást, mely segítségével az emberek okos eszközeikkel adatokat olvashatnak le az épületek
falairól)!
Szerezzetek tapasztalatot egy szórakoztató és izgalmas közegben, legyen szó akár egy csapat kialakításáról, egy projekt felépítéséről, vagy egy technológia gyakorlati alkalmazásáról! Találkozzatok a legnagyobb cégek, inkubátorok és befektetők képviselőivel, mutassátok meg, hogy mit tudtok, és vigyétek el az értékes
nyereményeket! A nyertes csapat még a HackZürich-en is részt
vehet, Európa legnagyobb hackathonján.
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Mit kell tudni a részvételről?

A feladat komplexitása miatt a csapatok jelentkezésének feltétele,
hogy legalább 3 olyan tagja legyen, akik különböző kompetenciákkal rendelkeznek (pl. marketing, webdizájn, webfejlesztés, hardver,
építészet, stb.). Természetesen arról ti döntötök, hogy mi legyen ez
a 3 terület. Amennyiben nem teljes a csapat, egy online felületen
lehetőségetek lesz csapattársakat toborozni.
A versenyen a technikai feltételeket és az étkezést egyaránt biztosítjuk számotokra. Ha elfáradtatok, vagy csak beiktatnátok egy
rövid szünetet, rendelkezésetekre áll egy pihenőszoba és egy
játékterem is. Továbbá a rendezvény ideje alatt támogatóink szakmai előadásain is részt vehettek.
A versenyen különböző szakterületen dolgozó mentorok lesznek
segítségetekre, valamint a hackathont megelőző időszakban szakmai előadásokon és workshopokon is részt vehettek, melyek segítik a felkészülést.

Menetrend:
Péntek
13:00 - 14:00 Sajtótájékoztató
14:00 - 14:45 Sztárvendégünk előadása
15:00 - 18:45 Workshopok
Szombat
09:00 - 10:00 Résztvevő check-in
10:00 - 11:00 Megnyitó
11:00 - 17:00 Hackelés
17:00 - 19:00 Ügyességi játékok
19:00 - 24:00 Hackelés

Vasárnap
00:00 - 13:00 Hackelés
13:00 - 14:00 Ebéd
14:00 - 16:00 Projekt bemutatók
16:30 - 17:00 Eredményhirdetés
Hétfő
Városnézés
Grillparty
Networking & afterparty

Egyéb programok
Tech előadások
Kreatív versenyek
Játékkonzol bajnokságok

A szervező csapat
A Szeged GYEEK Club azzal a céllal jött létre, hogy a
Dél-Alföld szívében, egy erős és stabil IT és startup
közösséget hívjon életre. Munkánkkal szeretnénk
hozzájárulni ahhoz, hogy a régió egyre népszerűbbé
váljon a fejlesztő és technológiai cégek körében,
illetve hogy itt dobogjon Magyarország startup ökoszisztémájának szíve.
2016 szeptembere óta 15 meetupot és workshopot
szerveztünk IT és startup témákban, ahol 24 kiváló
szakember mutatta be a legújabb technológiákat és
a jövő trendjeit. Eseményeinket nem csak a tech
kultúra képviselői, hanem számos, más tudományt,
ill. hivatást űző érdeklődő is látogatja, számuk
immáron elérte a 370 főt.
Rendszeres időközönként szervezünk hackathonokat. A versenyek alkalmával a csapatok megmérettethetik magukat, valamint lehetőséget kapnak
valami új és egyedi megalkotására, amit a szakma
neves képviselőinek mutathatnak be. Legutóbbi
versenyünk egy játékfejlesztő hackathon volt, melyről számos pozitív visszajelzést kaptunk a résztvevőktől, de szervező csapatként is nagyon élveztük a
rendezvényt. Hiszünk abban, hogy a tudás csak
akkor lesz valóban a miénk, ha azt a gyakorlatban is
használatba vesszük.

Készen álltok a megmérettetésre?

Regisztrálj csapatoddal még ma a
hacknovation2017.devpost.com címen!

Bármilyen kérdéssel keressetek minket az
info@hacknovation.eu címen!

www.hacknovation.eu

/HacknovationEU

