Terms and conditions of the “CITY” Competition
1. This terms and conditions (hereinafter referred to as Terms) stipulate the rules and
conditions of the “City” Competition in a hackathon event such as HackYeah and is an
annex to the general terms and conditions of HackYeah Hackathon.
2. The Hackathon Sponsor and promising prize within the meaning of art. 921 § 3 of the
Civil Code (Journal of Laws 2017, item 459) is PROIDEA Sp. z o.o., with registered
office in Cracow (30-651) Łabędzia 9, registered under numbers: NIP (Taxpayers ID no):
679-308-8842 and REGON (Business ID no): 122769022, entered into KRS (National
Court Register) under number 0000448243, which may be reached at
biuro@proidea.org.pl e-mail address.
3. Details of the task will be presented at the start of the competition.
4. Participation in the "City" Competition may be taken individually and in teams of up to six
people who have started solving the competition task no earlier than 13:00 on October
28th and forwarded the task for evaluation no later than 12:30 pm on October 29th. The
task submitted for evaluation should be signed with the names and surnames of the
authors.
5. Participants related or affined to the second degree with members of the “City”
Competition Jury as well as with promising the prize, are excluded from participation.
6. The Competition is to present the solutions to the problem (open task). The solutions of
respective tasks will be evaluated by a Jury assigned to a respective task, consisting of
at least two members. The prize in the competition is a ticket for every member of the
winning team to the VIP lounge for Metallica concert, which will take place in Krakow in
Tauron Arena on 28.04.2018.
7. Jury and Jury members’ decisions are final and cannot be appealed.
8. Any alterations or revisions made after the statutory time is expired are illegal. Any
alterations and revisions made after the statutory time is expired will not be considered
by the Jury.
9. Author’s proprietary copyrights to the awarded solution will be transferred to the
Competition Sponsor. The transfer of the author’s proprietary copyrights is effective as of
the moment the prize is given to the winning Participants on grounds of article 921 § 3 of
Polish Civil Code (i.e. Journal of Laws from 2017, pos. 459).
10. Application of the Participants for the collection of the Prize from the Sponsor may have
any possible form, in a manner allowing the identifications of the Participant and stating
the grounds for the application for the prize.
11. Transfer of author’s proprietary copyrights mentioned in point no. 9 in respect of the area
where the solution is a computer software will be performed in the following fields of
exploitation:
a. permanent or temporary reproduction of the solution in whole or in parts by any
means in any form,
b. translation, adjustment, alteration of configuration or any other revisions,
c. distribution including lending or renting of the solution or its copy,
d. consent for performance of third parties of the related copyrights in regard to the
solution.
12. Transfer of author’s proprietary copyrights mentioned in point no. 9 in respect of the area
where the solution is not a computer software will be performed in the following fields of
exploitation:

a. recording and reproduction by any known techniques including digital, magnetic,
light-sensitive, electronic, recording techniques, all video techniques, polygraphic
and printing techniques,
b. loading into the computer’s memory and free distribution in computer networks
including: Internet and Intranet – especially by permanent location on a public
website of whole or parts of the work in a way allowing free, repeated copying for
any party interested,
c. introduction of copies and mediums as well as reproduced copies and mediums
to the market,
d. public broadcasting,
e. making copies and mediums public,
f. public performance,
g. lending and renting,
h. displaying,
i. showing,
j. preparation of versions in foreign languages (including the use of techniques
allowing broadcasting of the information to people with various disabilities).
k. broadcasting using wired or wireless vision or in any other way using a computer
network, including uploading videos online with no limitations excluding the
possibility to broadcast movies or parts of it publically in television.

Regulamin Konkursu “Miasto”
1. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem Konkursu) określa zasady
i warunki przeprowadzenia konkursu „Miasto” w ramach Hackathonu i stanowi załącznik
do Regulaminu.
2. Sponsorem Konkursu „Miasto” i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 § 3
kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 459) jest PROIDEA Sp. z o.o., z siedzibą
w Krakowie (30-651) Łabędzia 9, posługująca się nr NIP: 679-308-88-42, REGON:
122769022, wpisana do KRS pod numerem 0000448243, z którą skontaktować się
można pod adresem email biuro@proidea.org.pl
3. Treść zadania Konkursowego zostanie przedstawiona w chwili rozpoczęcia Hackathonu.
4. Udział w Konkursie „Miasto” brać mogą Uczestnicy Hackathonu indywidualnie i w
zespołach liczących maksymalnie sześć osób, którzy rozpoczęli rozwiązywanie
konkursowego zadania nie wcześniej niż o godzinie 13.00 w dniu 28 października
i przekazali zadanie do oceny nie później niż o godzinie 12:30 w dniu 29 października.
Zadanie zgłoszone do oceny powinno być podpisane imionami i nazwiskami twórców.
5. Z udziału w Konkursie „Miasto” wyłączeni są Uczestnicy spokrewnieni lub
spowinowaceni do drugiego stopnia z członkami Jury Konkursu „Miasto”, jak również
przyrzekającym nagrodę.
6. Konkurs polega na przedstawieniu rozwiązań przedstawionej sytuacji problemowej
(zadanie otwarte). Z przedstawionych rozwiązań jury liczące min. 2 osób wybierze
najlepsze rozwiązanie. Nagrodą w konkursie jest bilet dla każdego członka zwycięskiego
zespołu do loży VIP na koncert zespołu Metallica, który odbędzie się w Krakowie w
Tauron Arenie w dniu 28.04.2018r.
7. Decyzje Jury i członków Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Po upływie wyznaczonego czasu zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i
poprawek w stosunku do przygotowanego rozwiązania. Zmiany i poprawki dokonane po
upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę przez Jury.
9. Autorskie prawa majątkowe w stosunku do najlepszego rozwiązania wybranego przez
Jury zostaną przeniesione na Sponsora Konkursu z chwilą wydania nagrody zwycięskim
Uczestnikom, zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 459).
10. Zgłoszenie się Uczestnika po odbiór nagrody do Sponsora może nastąpić w każdej
możliwej formie, w sposób pozwalający na identyfikację Uczestnika oraz wskazujący
podstawę ubiegania się o nagrodę.
11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 9 w zakresie
w jakim rozwiązanie stanowi program komputerowy odbywa się względem
następujących pól eksploatacji:
a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie rozwiązania w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie,
b. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu oraz dokonywanie jakichkolwiek innych
zmian,
c. rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem rozwiązania lub jego kopii,
d. zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku
do rozwiązania.
12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 9 w zakresie
w jakim rozwiązanie nie stanowi programu komputerowego, odbywa się względem
następujących pól eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu
cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego, elektronicznymi, wszelkimi technikami
video, technikami poligraficznymi i drukarskimi,

b. wprowadzenia

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

do pamięci komputera i swobodnego udostępniania w sieciach
komputerowych, w tym: Internet oraz Intranet – w szczególności przez stałe
umieszczenie na publicznej stronie www całości dzieł lub ich części w sposób
umożliwiający swobodne, wielokrotne kopiowanie każdemu zainteresowanemu,
wprowadzanie egzemplarzy i nośników oraz zwielokrotnionych egzemplarzy i nośników
do obrotu,
publiczne odtwarzanie,
publiczne udostępnianie egzemplarzy i nośników,
publiczne wykonanie,
najem i użyczenie,
wystawienia,
wyświetlania,
sporządzania wersji obcojęzycznych (jak również z użyciem technik umożliwiających
przekazywanie informacji dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności).
nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej lub w inny sposób poprzez
sieć komputerową w tym zamieszczanie filmów w sieci Internet bez żadnych ograniczeń
z wyłączeniem możliwości publicznego emitowania filmów lub ich części w telewizji.

