REGULAMIN „ONLINE HACKATHON”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą
„Online Hackathon” (dalej „Hackathon” lub „Wydarzenie”).
2. Hackathon odbędzie się w dniach 08.-09.04.2020 roku w formie on-line.
3. Organizatorem jest Volkswagen Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Warszawska 349,
61-060 Poznań (dalej „Organizator”).
4. Celem Hackathonu jest stworzenie rozwiązań dla tematów związanych z ograniczeniem
możliwych

negatywnych

skutków

spowodowanych

COVID-19,

mających

wpływ

na

bezpieczeństwo warunków pracy i sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa.
5. Przedmiotem prac są wszelkie rozwiązania wypracowane podczas trwania Wydarzenia.
6. Uczestnik przystępując do Hackathonu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Wydarzeniu.
§ 2 ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU
1. Udział w Hackathonie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Za udział w Hackathonie nie są przewidziane nagrody.
3. Udział w Hackathonie mogą wziąć pracownicy Volkswagen Poznań sp. z. o.o., pracownicy firm
zewnętrznych Sellpro, Bergman, KMS, świadczący usługi na rzecz Volkswagen Poznań sp. z. o.o.
którzy prześlą do Organizatora kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
4. Uczestnikowi który jest pracownikiem Volkswagen Poznań Sp. z o.o. na dni realizacji
Wydarzenia przysługuje nieobecność Home Office Plus.
5. Warunkiem udziału w Hackathonie jest mailowe zgłoszenie chęci udziału i wpisanie wszystkich
niezbędnych informacji w formularzu.
6. Informacje potrzebne do zgłoszenia się znajdują się na stronie internetowej:
www.volkswagen-poznan.pl.

Zgłoszenia

będą

przyjmowane

pod

adresem

mailowym:

hackathon.vwpn.r.poznan@vw-poznan.pl do 6 kwietnia 2020 roku do godziny 23:59.
7. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji na adres mailowy
podany w formularzu zgłoszeniowym.
8. Organizatorzy będą przyjmować zgłoszenia.
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9. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu Hackathon jest uznane za ostatecznie zaakceptowane
w momencie otrzymania wiadomości zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo, wysłanej przez
Organizatora na wskazany w formularzu adres e-mail Uczestnika.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Hackathonu w trakcie
wydarzenia w przypadku braku przestrzegania regulaminu oraz ogólnoprzyjętych zasad
Hackathonu.
11. Uczestnicy biorący udział w Konkursie oświadczają, że:
a) w trakcie Wydarzenia będą przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
wytycznych

i

regulacji

Rządu

RP

aktualizowanych

na

stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz Regulaminu;
b) rozwiązania wykonane zostały w całości w trakcie trwania Wydarzenia samodzielnie
i Uczestnicy są ich wyłącznymi autorami.
c) rozwiązania będą spełniać wymogi ogólnie przyjętej etyki, jak również nie będą zawierać treści
przeznaczonych dla osób poniżej 18 roku życia, w tym rasistowskich, erotycznych, brutalnych,
bądź w jakikolwiek inny sposób nie będą naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego
oraz godzić w dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe i osobiste, a także jakiekolwiek inne
prawa własności intelektualnej osób trzecich.
§ 3 PRZEBIEG HACKATHONU
1. Hackathon rozpocznie się 8 kwietnia 2020 roku o godzinie 0:00. Hackathon zakończy się
9 kwietnia 2020 o godzinie 23:59.
2. Organizator w trakcie Hackathonu zapewni Uczestnikom:
a) przestrzeń do zapisania dokumentacji i przygotowanych rozwiązań
b) wsparcie Ekspertów z zakresu:
•

digitalizacji - dostępność w terminie 08-09.04.2020 w godzinach 8:00-16:00,
e-mail: digitalizacja.administracji@vw-poznan.pl

•

innych tematów – dostępność w terminie 08-09.04.2020 w godzinach 8:00-16:00,
e-mail: hackathon.vwpn.r.poznan@vw-poznan.pl

3. Uczestnicy przygotują rozwiązania w trakcie trwania Hackathonu w całości samodzielnie,
korzystając z własnego sprzętu elektronicznego lub dostępnego w ramach pracy zdalnej
elektronicznego sprzętu będącego własnością Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
4. Uczestnicy mogą przygotować rozwiązania indywidualnie lub łącząc się w grupy według
własnego uznania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wskazanych w §2 Punkt 11a.
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5. Ekspertem jest osoba specjalizująca się w danym temacie – znająca proces i jego ograniczenia.
Zadaniem Eksperta w czasie Hackathonu jest wsparcie Uczestników, udzielanie porad oraz
odpowiedzi na pytania.
§ 4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Uczestnik oświadcza, iż jest autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas
Hackathonu oraz iż te prace nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza,
iż bierze na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec
Organizatora, które powstałyby w związku z udziałem w Hackathonie jak i wykonaną przez
Uczestnika pracę.
2. Uczestnicy zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie powstałych w trakcie Hackathonu
projektów przez Volkswagen Poznań sp. z o.o. w następującym zakresie pól eksploatacji:
a) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
Wpisz tutaj równanie.i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów,
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d) wykorzystanie utworów w sieciach bezpośredniego dostępu, takich jak internet.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2020 roku.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany daty odbycia się
Hackathonu a wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.
4. Poprzez zgłoszenie udziału w Hackathonie Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników wskazanych we formularzu zgłoszeniowym
jest Volkswagen Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-060), przy ul. Warszawskiej 349.
Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz celach przetwarzania znajdują się
we formularzu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne, aby przystąpić
do udziału w Hackathonie.

Regulamin - Klasyfikacja zgodnie z KSU: 2.1 - 7 lat, aktualizacja: 02.04.2020 r., WEWNĘTRZNE/INTERN - wydawca: PP-1/2

Strona 3 z 4

6. Uczestnik poprzez udział w Hackathonie udziela zezwolenia na utrwalenie i wykorzystanie
swojego wizerunku i głosu w materiałach fotograficznych i audiowizualnych w celach
promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
7. Uczestnicy podczas udziału w Hackathonie zobowiązani są do postępowania w sposób
bezpieczny aby nie narażać siebie i innych na utratę zdrowia lub życia a także wywołania szkody
lub uszczerbku na zdrowiu.
8. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych
danych osobowych lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważnia Organizatora do
wykluczenia Uczestnika z udziału w Hackathonie.

Poznań dn. 03.04.2020 r.

……………………………….

……………………………….

Podpis Członka Zarządu

Podpis Członka Zarządu

Unterschrift VS-Mitglied

Unterschrift VS-Mitglied
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