
REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem wydarzenia [nazwa] (dalej jako: Hackhaton) jest hmmh Poland sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Michalczyka 5 p. II 53-633 Wrocław, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000879523, NIP: 8971888096, REGON 388065728 (dalej jako: Organizator).

2. Partnerami wydarzenia (dalej jako Partnerzy) są:
a. Salestube sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305

Warszawa, KRS: 0000342741, NIP: 5213546872, REGON: 142112772,
b. shopware AG, Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen, Niemcy Germany, HRB

11471
c. Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac

Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań
3. Hackaton odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2022 r. w Warszawie, w siedzibie

Salestube sp. z o.o., przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa.

II. Rejestracja i udział w Hackathonie.

1. Uczestnikami Hackathonu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może być uczestnikiem
Hackatonu po uzyskaniu zgody Opiekuna oraz umożliwieniu jej zweryfikowania przez
Organizatora.

2. Uczestnikami Hackathonu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Partnerów.
3. Warunkiem umożliwiającym zgłoszenie do udziału w Hackatonie jest:

a. akceptacja regulaminu Hackatonu oraz dokonanie rejestracji poprzez
wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqTFWTFg20fBeFEt3lwgh_QyH
WymXwnH2UxbupSCf5H66OCQ/viewform

oraz
b. otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania uczestnika do udziału w

Hackathonie.
4. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej przewidzianą liczbę uczestników

Hackatonu organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału osób przez
niego wybranych.

5. Rejestracja jest dostępna od dnia 5 października 2022 do dnia 3 listopada 2022, przy
czym organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rejestracji lub jej
wcześniejszego zakończenia w przypadku wyczerpania puli miejsc.

6. Maksymalna liczba uczestników wynosi 35 osób, przy czym organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany tej liczby bez uszczerbku dla osób, które zostały
zakwalifikowane do udziału w Hackatonie przed datą zmiany.

7. Organizator, przed rozpoczęciem Hackatonu, przedstawi jego szczegółowy program
godzinowy na każdy dzień.

8. Każdy z uczestników Hackatonu zobowiązany będzie do stawienia się w siedzibie
Organizatora w każdym dniu wydarzenia, o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez
Organizatora. Brak osobistego stawiennictwa uczestnika stanowi podstawę do jego
dyskwalifikacji.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqTFWTFg20fBeFEt3lwgh_QyHWymXwnH2UxbupSCf5H66OCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqTFWTFg20fBeFEt3lwgh_QyHWymXwnH2UxbupSCf5H66OCQ/viewform


9. Uczestnicy Hackathonu są obowiązani do:
a. przestrzegania regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących w

miejscu przeprowadzenia Hackathonu, stosowania się do poleceń
organizacyjnych uprawnionych przedstawicieli Organizatora,

b. poszanowania praw i godności osobistej innych osób uczestniczących w
wydarzeniu, w tym powstrzymania się od używania słów lub symboli
zabronionych prawnie, mogących powodować zgorszenie, naruszających
prawa lub godność osób trzecich, powszechnie uważanych za wulgarne lub
obraźliwe,

c. zachowania nienaruszającego dobrego imienia Organizatora i jego
Partnerów,

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Hackathonu osób
naruszających zobowiązania określone w niniejszym regulaminie, jak również
przepisy regulaminów porządkowych, przeciwpożarowych itp. obowiązujących w
miejscu Hackathonu, jak też osób stwarzających swoim zachowaniem
niebezpieczeństwo dla innych uczestników, personelu, mienia innych osób lub
zakłócających przebieg Hackatonu.

11. Podczas Hackathonu Organizator lub upoważnione przez niego osoby trzecie mogą
fotografować oraz filmować przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji, promocji,
reklamy Organizatora i Partnerów, jak też samego Hackathonu i jego przyszłych
edycji. W związku z tym wizerunek osób biorących udział w Hackathonie może
zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych
celów bezterminowo, na co każdy z uczetników wyraża zgodę z

12. Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika na potrzeby
określone w regulaminie zostaje udzielona nieodpłatnie.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób uczestniczących w
Hackathonie.

III. Zadanie konkursowe, przebieg konkursu.

1. W ramach Hackathonu przeprowadzony zostanie konkurs dla uczestników, którego
przedmiotem będzie stworzenie autorskich projektów zgodnie z zadaniem
konkursowym. Treść zadania konkursowego zostanie ogłoszona w momencie
rozpoczęcia Hackathonu.

2. Uczestnicy mogą wykonać zadanie konkursowe indywidualnie lub zespołach,
stworzonych z innymi osobami, które spełniły warunki opisane w pkt II Regulaminu.
Zespół może się składać z maksymalnie 6 członków.

3. Uczestnicy wykonują zadanie konkursowej przy wykorzystaniu własnego sprzętu
komputerowego.

4. Zadanie konkursowe musi zostać wykonane w czasie trwania Hackathonu, przy
czym w godzinach trwania wydarzenia musi być wykonywane w siedzibie
Organizatora (Organizator dopuszcza pracę nad zadaniem poza swoją siedzibą,
jednak wyłącznie poza godzinami trwania Hackathonu, do momentu jego
zakończenia w ostatnim dniu).

5. Rozwiązanie zadania musi zostać wykonane w języku polskim lub angielskim i
przekazane Organizatorowi w formie plików:



a. pliku tekstowego lub prezentacji, opisujących koncepcję, założenia i
zakładane benefity dla organizacji społecznych będących uczestnikami
projektu

b. plików wykonanej wtyczki do systemu Shopware 6 zgodnych ze specyfikacją
Shopware 6

6. 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 komisję
konkursową.

IV Kryteria oceny, nagrody.

1. Oceny przedstawionych przez zespoły projektów dokona komisja złożona z osób
wybranych przez Organizatora na podstawie ich umiejętności i wiedzy. Skład komisji
zostanie podany do wiadomości uczestników nie później niż w momencie
rozpoczęcia Hackathonu. Komisja dokona wyłonienia uczestników, którzy otrzymają
nagrody konkursowe (dalej także jako: “Laureatów”)

2. Komisja ocenia przygotowane przez Zespoły rozwiązania pod względem:
a. jakości merytorycznej,
b. kreatywności oraz innowacyjności,
c. praktycznych zastosowań (w tym możliwości wdrożenia),
d. potencjału biznesowego.

3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Autorzy trzech najlepszych w ocenie komisji prac otrzymają od Organizatora nagrody

pieniężne w następującej wysokości:
a. 10 000 zł - za zajęcie I miejsca,
b. 5 000 zł - za zajęcie II miejsca
c. 3 000 zł - za zajęcie III miejsca.

5. Nagrody przyznawane są na rzecz zespołu, który zobowiązany jest do podziału, we
własnym zakresie, otrzymanej nagrody pomiędzy uczestnikami tworzącymi zespół.

6. Organizator i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień i
dodatkowych nagród.

7. Przyznane nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o zryczałtowaną wartość
podatku dochodowego od nagród w wysokości obowiązującej na dzień wypłaty
nagrody (wg stanu w dacie publikacji regulaminu wysokość stawki ww. podatku
wynosi 10 %). Podatek ten zostanie uiszczony przez Organizatora.

8. Nagrody zostaną wypłacone na wskazany Organizatorowi rachunek bankowy
przedstawiciela każdego z zespołów w terminie do 21 dni od daty jego wskazania.
Każdy z nagrodzonych zespołów ma obowiązek wskazania jednego numeru
rachunku bankowego, na który przekazana zostanie nagroda na rzecz zespołu.

V Prawa autorskie

1. Oddając zadanie konkursowe uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiada pełnię
autorskich praw majątkowych oraz osobistych do zgłaszanych przez siebie
projektów, oraz że projekty te nie są przedmiotem jakichkolwiek praw majątkowych
oraz osobistych osób trzecich lub nie są obciążone jakimikolwiek innymi wadami
prawnymi.



2. Każdy z Laureatów zobowiązuje się, w zamian za przyznaną nagrodę (w tym
wyróżnienie) do przeniesienia na rzecz organizatora autorskich praw majątkowych
do stworzonych prac i projektów, które będą stanowiły utwory w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszelkich
znanych w chwili akceptacji regulaminu polach eksploatacji, a w szczególności:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów za pomocą dowolnych technik
drukarskich oraz wszelkich innych technik, w tym cyfrowych, poligraficznych;

b. zapisywanie w pamięci komputerów oraz rozpowszechnianie Utworów w
sieciach komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem Internetu,

c. publikowanie Utworów w mediach,
d. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których Utwory

utrwalono – wprowadzenie do obrotu z prawem dokonywania zmian i
modyfikacji Utworów,

e. wykorzystywanie Utworów w ramach innych Utworów,
f. udzielanie wyłącznych i niewyłącznych licencji na korzystanie z autorskich

praw majątkowych odpłatnie i nieodpłatnie,
g. użyczenia, najmu oryginału lub egzemplarzy Utworów,
h. publiczne rozpowszechnianie w sposób inny niż określony powyżej –

publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

i. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w
Utworach.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w pkt 2 powyżej, nie jest
ograniczone żadnym terminem ani warunkiem oraz jest skuteczne na terytoriach
wszystkich państw świata. Laureat zobowiązuje się do niewykonywania
przysługujących mu autorskich praw osobistych oraz udziela Organizatorowi
zezwolenia na ich wykonywanie na czas nieokreślony

4. Laureat przenosi na Organizatora prawa zezwalania na wykonywanie zależnych
prawa autorskich do Utworów, na wszystkich polach eksploatacji opisanych w pkt. 2
powyżej.

5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest złożenie, przez wszystkich członków zespołu
otrzymujących Nagrodę, oświadczenia zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego
regulaminu.

VI Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia bądź jego
odwołania w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, jak też w
przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych
powodów, przy czym zmiany regulaminu zostaną niezwłocznie opublikowane na
stronie internetowej Hackathonu. Uczestnicy zarejestrowani zostaną poinformowani
o zmianach pocztą elektroniczną. Uczestnikom, którzy nie zaakceptują zmiany
regulaminu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu.

3. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje
również udostępniony uczestnikom na stronie
www.salestube.tech/martechhackathon. Uczestnik może utrwalać treść
Regulaminu poprzez jego pobranie z podanej powyżej strony internetowej.



Informacje na temat Hackathonu można uzyskać również kierując pytania drogą
elektroniczną na adres Organizatora: info@salestube.tech.

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Hackathonie poprzez wysłanie e-maila na
adres info@salestube.tech z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w
przypadku Laureatów powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która
pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

5. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników przez cały
czas trwania Konkursu, a także w terminie do 14 dni po jego zakończeniu, drogą
elektroniczną na adres e-mail: info@salestube.tech. Reklamacje winny wskazywać
dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz wskazanie jej
przyczyn. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania
wiadomości e-mail. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10
dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie
powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na wskazany przez siebie adres
poczty elektronicznej. Reklamacje rozpatruje Organizator.


