FAQ #REplasticHack: REduce-REuse-REcycle

Ce este #REplasticHack?
#REplasticHack este un hackathon online: în 36 de ore, participanții sunt invitați să lucreze în echipe și să
dezvolte soluții inovatoare pentru reducerea utilizării plasticului. Aceste soluții vor trebui să corespundă
mizelor gestionării plasticului.
Care este provocarea hackathonului?
Prin împărtășirea de experiențe și idei, participanții vor dezvolta soluții pentru a ajuta autoritățile publice să
definească politici relevante pentru tranziția spre o lume fără plastic. Aceste soluții pot răspunde la
preocupările cetățenilor și ale consumatorilor, ale societății civile, ale mediului universitar, companiilor private
sau autorităților publice. Ele pot fi de natură legală, industrială sau tehnică (aplicații software).
Unde și când are loc acest hackathon?
Hackathon-ul
va
avea
loc
între
26
și
28
martie
2021
exclusiv
online.
Vor avea loc intervenții live pe Zoom, Youtube și Facebook (de exemplu sesiunile de deschidere și de
închidere), platforme de colaborare pentru echipe (Discord), conferințe și sesiuni de mentoring individual sau
pentru echipe prin canale de voce, video și text (Discord).
Cine poate participa?
Experți în dezvoltare teritorială și economie circulară, reprezentanți ai autorităților locale și ai societății civile,
antreprenori, universitari, studenți (peste 18 ani), care trăiesc în România sau în Franța. Oricine are
experiență sau expertiză de împărtășit în domeniul gestionării plasticului sau are dorința de a-și aduce
contribuția la #REplasticHack este binevenit!
Trebuie să mă înregistrez?
Da. Trebuie să te înregistrezi prin acest formular. Înregistrarea este gratuită, obligatorie și deschisă până în
23 martie 2021 la miezul nopții.
Vei primi un email dacă te înregistrezi înainte de începerea hackathonului. Pentru a nu rata informații utile
(agenda, regulile de prezentare), înregistrează-te cât mai repede.
Care este limba de lucru a evenimentului?
Engleza
va
fi
limba
de
comunicare
și
de
lucru
în
cadrul
#REplasticHack.
Pentru momentul de deschidere și cel de închidere, se va asigura interpretare simultană franceză-română.
Prezentarea proiectelor trebuie realizată în limba engleză.
Termenii și condițiile hackathonului
Prin participarea la #REplasticHack, declari că ești de acord cu termenii și condițiile de participare. Încălcarea
acestor condiții precum și deranjarea sau tentativele de manipulare ale #REplasticHack vor rezulta în
excluderea din hackathon.

Pot participa singur?
Da, te poți înscrie singur, dar trebuie să lucrezi în cadrul unei echipe în timpul hackathonului.
La începutul #REplasticHack ți se va cere să formezi o echipă cu participanți care au abilități diferite. De
exemplu, unul dintre voi este expert în economie circulară, altul știe să programeze, altcineva știe să facă
design și un al patrulea membru organizează echipa și prezintă rezultatele.
Dacă nu îți găsești echipă până la deschiderea hackathonului, nu îți face griji. Vom avea o sesiune dedicată
formării de echipe, ca nimeni să nu rămână pe dinafară.
Ce am de făcut în weekendul 26-28 martie?
Înconjoară-te de oameni la fel de motivați ca tine pe serverul Discord, pregătește-te să fii creativ și dezvoltăți
ideea,
conceptul
și
prezentarea
proiectului
și,
cel
mai
important,
distrează-te!
De ce m-aș înscrie la #REplasticHack?
Un hackathon este o #provocare: în 36 de ore să dezvolți un concept / un proiect care poate fi validat de
mentori și jurați. Vei trece printr-un proces de învățare accelerată pentru a putea prezenta ceea ce ați pregătit.
Vei învăța de la colegii de echipă, dar vei fi și într-o competiție prietenoasă cu ceilalți participanți.
Un hackathon este de asemenea oportunitatea de a-ți testa și pune în practică ideea aceea de care crezi că
are acum nevoie comunitatea și de a contribui la „o lume fără plastic” pe care ne-o dorim.
După muncă și răsplată - vom anunța în curând premiile pe pagina #REplasticHack.
Care

este

diferența

dintre

un

hackathon

fizic

și

unul

online?

Este o experiență diferită, dar una care poate fi la fel de interesantă și poate chiar mai provocatoare decât
una fizică.
Comunicarea online poate fi mai dificilă, așa că va fi nevoie să comunici cât mai clar cu colegii de echipă și
cu mentorii. Va fi nevoie să găsiți metode creative de a colabora. Puteți să adunați toată echipa împreună
sau să folosiți metode digitale de colaborare. Indiferent ce alegeți, lucrul în echipă și managementul timpului
trebuie să se regăsească printre priorități pentru a termina hackathonului.
Vor fi momente de pauză în care puteți întâlni celelalte echipe, împărtăși poze, bea o cafea împreună sau
doar să îi dați minții voastre o pauză într-o companie plăcută. Mentorii vor fi prezenți de asemenea pe
parcursul evenimentului, ca și cum ar fi lângă voi în cameră.
Îmi pot dezvolta ideea după hackathon? Rămâne ideea mea?
Nu asumăm proprietate intelectuală asupra ideilor dezvoltate în cadrul hackathonului, deci ideea și proiectul
rămân ale tale.

