REGULAMIN MARATONU PROGRAMISTYCZNEGO
„HackWaw w Uzdrowisko Warszawa”
I WARUNKI OGÓLNE

1.

Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki i zasady udziału w
maratonie programistycznym „HackWaw w Uzdrowisko Warszawa”, zwanym dalej
„Konkursem”.

2.

Organizatorem

Konkursu

jest

Centrum

Nauki

Kopernik,

z

siedzibą

w Warszawie (00-390) przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod
numer 02/06, zwane dalej „Organizatorem”.
3.

Konkurs odbędzie się w ramach projektu organizowanego przez Centrum Nauki
Kopernik pod nazwą „Uzdrowisko Warszawa”.

4.

Celem Konkursu jest pobudzenie kreatywności i pasji programistów oraz wyłonienie
prac konkursowych (zwanych dalej „Praca”) o największym potencjale społecznym i
innowacyjnym.

5.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

6.

Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem” może być każda osoba
fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia,
dokonała zgłoszenia w sposób określony w postanowieniach Regulaminu oraz
przystąpiła do udziału w Konkursie.

7.

Konkurs odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Kopernik, w Warszawie przy ulicy
Wybrzeże Kościuszkowskie 20, w dniach:
a.

I dzień Konkursu: 7 grudnia 2013 roku w godzinach od 8:30 do 21:00;

b.

II dzień Konkursu: oraz 8 grudnia 2013 roku w godzinach od 9:00 do 19:00.

8.

Organizator zapewnia możliwość udziału w Konkursie dla nie więcej niż 100 (stu) osób.

9.

W ramach Konkursu Organizator zapewnia:
a.

jeden posiłek każdego dnia konkursu;

b.

dostęp

do

Internetu

za

pomocą

zabezpieczonej

sieci

bezprzewodowej

wi-fi;
c.

dostęp do zasilacza elektrycznego;

d.

projektor;

e.

komputer

z

wejściem

USB,

wyposażony

w

program

PowerPoint

(Office 2010) oraz program AdobeReader, służący do zaprezentowania Prac
przygotowanych podczas Konkursu;
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f.

miejsce do pracy wyposażone w stoły oraz krzesła dla Uczestników imprezy
oraz członków komisji konkursowej.

10.

Uczestnik w czasie Konkursu korzysta z własnego komputera.

11.

Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce otrzymają nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy. Wartość nagród rzeczowych dla jednej osoby nie będzie wyższa
niż 760 złotych.

12.

Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja Regulaminu, oraz spełnienie
warunków określonych w Regulaminie, w szczególności dokonanie prawidłowej
rejestracji i zgłoszenia się w dniach wydarzenia do udziału w Konkursie

II REJESTRACJA
1.

Rejestracji do udziału w Konkursie mogą dokonać jedynie osoby, o których jest mowa
w rozdziale I pkt.5 Regulaminu.

2.

Rejestracja do udziału w Konkursie odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz
on-line dostępny na stronie internetowej https://www.eventbrite.com/event/5178170046

3.

Rejestracji można dokonać w okresie od 13 listopada 2013 roku od godziny 00:00 do 1
grudnia 2013 roku do godziny 23:59.

4.

W przypadku, gdy do udziału w Konkursie zgłosi się nie więcej niż 80 osób, rejestracji
można również dokonać w pierwszym dniu Konkursu to jest 7 grudnia 2013 roku w
Centrum Konferencyjnym Kopernik. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym
decyduje kolejność zgłoszeń.

III ZASADY KORZYSTANIA Z DANYCH
1.

Uczestnik może korzystać z wszystkich niezbędnych podczas Konkursu danych
powszechnie dostępnych pod warunkiem korzystania z nich w sposób zgodny z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.

Uczestnik w przypadku użycia danych w pracy konkursowej, powinien wskazać źródło
ich pochodzenia oraz autora.

3.

Wykorzystanie w pracy konkursowej informacji publicznej (w rozumieniu art.1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej: Dz.U. z 2001r., Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) w celu
jej dalszego wykorzystania następuje bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, przy
czym Organizator nakłada na uczestników Konkursu konieczność zastosowania się do
zasad określonych w wyżej wymienionej ustawie oraz zobowiązuje uczestników do:
a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od
podmiotu zobowiązanego (art. 23a ust. 2);
b) poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
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IV PRACA KONKURSOWA ORAZ JEJ PREZENTACJA
1.

W dniu 7 grudnia 2013 roku po otwarciu Konkursu zgłoszeni Uczestnicy będą
informowali komisję konkursową o tematyce zgłoszonego projektu Pracy w ramach
jednominutowej prezentacji.

2.

Temat przewodni Pracy powinien czerpać z motywu przewodniego Konkursu„Quantified Self”.

3.

Projekt Pracy powinien zostać wykonany przez Uczestników Konkursu w grupach nie
większych, niż 10 osób.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie podczas trwania

Konkursu aplikacji przygotowanych przez Uczestników przed rozpoczęciem Konkursu.
4.

Organizator informuje, że technologia wykonania Pracy jest dowolna.

5.

Organizator nie wprowadza żadnych ograniczeń na korzystanie z biblioteki narzędzi, o
ile ich wykorzystanie nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

6.

W przypadku zastosowania w Pracy narzędzi programistycznych między innymi
zastosowanie bibliotek, framework, api i innych, powinno zostać wskazane w
prezentacji Pracy.

7.

Uczestnik powinien zakończyć przygotowywanie Pracy najpóźniej 8 grudnia 2013 do
godziny 16:30.

8.

Uczestnik może zakończyć tworzenie swojej Pracy wcześniej, jednak nie ma to wpływu
na wynik Konkursu.

9.

Po ukończeniu Pracy każdy Uczestnik, jako autor jest zobowiązany zgłosić ukończoną
Pracę, a następnie zaprezentować ją komisji konkursowej. Uczestnicy prezentują swoje
prace zgodnie z kolejnością zgłoszenia tematu Pracy.

10.

Czas na zaprezentowanie Pracy przez każdego Uczestnika nie może być dłuższy niż 5
minut.

11.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

przerwania

Uczestnikowi

udziału

w Konkursie, odmówienia przyjęcia zgłoszenia lub możliwości zaprezentowania swojej
pracy, jeżeli okoliczności realizacji Pracy lub jej treść są niezgodna z prawem, dobrymi
obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narażają dobre imię Centrum Nauki.
W sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym Uczestnik zostanie wykluczony
z dalszego udziału w Konkursie.
V KOMISJA KONKURSOWA ORAZ KRYTERIA OCENY PRAC
1.

Do przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana komisja konkursowa ( w dalszej
części zwana „Komisją”).

2.

Podczas Konkursu członkowie Komisji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego
Komisji oraz Sekretarza.
3/5

3.

Przewodniczący kieruje pracami Komisji.

4.

Sekretarz zobowiązany jest sporządzić protokół z przebiegu Konkursu oraz protokół z
pracy Komisji.

5.

Uczestnicy Konkursu nie mogą jednocześnie zasiadać w Komisji.

6.

Zadaniem Komisji jest:

7.

a.

nadzór

nad

b.

ocena

zgłoszonych

c.

wyłonienie zwycięskiej Pracy konkursowej, która zostanie nagrodzona.

Po

prawidłowym
i

i

sprawnym

przebiegiem

zaprezentowanych

prac

Konkursu;

konkursowych;

wszystkich prezentacjach Uczestników członkowie Komisji podczas wspólnych

obrad wybierają najlepszą Pracę.
8.

Komisja ocenia Pracę w skali od 1 punktu do 10 Prace, które uzyskają największą
liczbę punktów zostaną nagrodzone.

9.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu rozstrzygnięcia to jest 8 grudnia 2013 roku,
po posiedzeniu Komisji, a także opublikowane na stronie www.kopernik.org wraz z
opisami zaprezentowanych w danej Pracy rozwiązań.

VI DANE OSOBOWE
1. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczeń o
następującej treści:
1) „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu HackWaw w
Uzdrowisko Warszawa , rozumiem jego postanowienia, akceptuję jego treść oraz
zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
2) Oświadczam, iż spełniam warunki uczestnictwa w Konkursie;
3) W przypadku wygrania Konkursu zobowiązuję się udzielić prawa do opublikowania
materiałów dotyczących mojej pracy konkursowej przez Organizatora oraz udzielenia
licencji typu „open source” do mojej Pracy;
4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora
oraz udostępnianie tych danych innym podmiotom, , zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), w celu
przeprowadzenia i promocji Konkursu.
5) Zostałem poinformowany(a), że mam prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz
usunięcia swoich dobrowolnie podanych danych osobowych.”
6) Oświadczam, że jestem twórcą/współtwórcą Pracy i w związku z tym przysługują mi
do tej pracy autorskie prawa majątkowe i osobiste.
7) Oświadczam, iż moja Praca konkursowa stanowi oprogramowanie (zwane dalej
„Oprogramowaniem”)
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8)

Oświadczam,

iż

treść

niniejszej

Pracy

jest

zgodna

z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
9) Udzielam nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, ani terytorialnie licencji typu open
source do Oprogramowania, uprawniającej do publicznego udostępniania kodu
źródłowego i korzystania z Oprogramowania na zasadach dozwolonego użytku
publicznego i w tym do kopiowania kodu wynikowego, źródłowego oraz na dowolne
jego modyfikacji. /
10) Wyrażam zgodę, aby Oprogramowanie dostępne było poprzez stronę internetową
dostępną pod adresem www.hackwaw.kopernik.org.pl.
2. W momencie złożenia oświadczeń, których treść zawarta jest w rozdziale
VI pkt.1 Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych
przez niego danych osobowych przez Organizatora, w celu udziału w Konkursie, na
podstawie i zgodnie z Regulaminem oraz postanowieniami ustawy o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
3. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z Konkursem, jest
Organizator.
4. Organizator

będzie

przetwarzał

dane

osobowe

Uczestników

wyłącznie

w celach związanych z Konkursem. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników
w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzedzającym odbywać się będzie wyłącznie
po uzyskaniu zgody Uczestnika i we wskazanym w przedmiotowej zgodzie zakresie.
5. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich
poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić pisemnie do
Organizatora

na

adres:

Centrum

Nauki

Kopernik

z

siedzibą

w Warszawie (00-390) przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20.
VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1.

Organizator zobowiązuje, że przeprowadzi Konkurs w sposób zapewniający zgodność
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zapewnia iż Konkurs odbędzie się
w sposób zwyczajowo przyjęty podczas organizowania tego rodzaju przedsięwzięć.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej uniemożliwiające
przeprowadzenie Konkursu, w szczególności przerwę w dostawie prądu,

awarię

sprzętu pozostającymi poza jego kontrolą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub
osób trzecich.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

zmiany

Regulaminu,

o ile będzie to podyktowane ważnymi względami niezależnymi od Organizatora.
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2.

Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie postanowień Regulaminu drogą
elektroniczną oraz umieści Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej.

3.

Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia
opublikowania

zmienionego

Regulaminu

na

stronie

internetowej

www.hackwaw.kopernik.org.pl oraz na www.hackwaw.com oraz zawiadomienia o
zmianie Uczestników.
4.

Po otrzymaniu przez Użytkownika informacji o zmianie w Regulaminie Użytkownik
zmianami może złożyć Organizatorowi oświadczenie, iż nie akceptuje postanowień
Regulaminu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik może
złożyć w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o zmianach.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2013 r.

6.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

7.

Spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd według
właściwości ogólnej.
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