
Gdańsk, 21.05.2021 r.

Regulamin wydarzenia

F.H.U. Challenge

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem wydarzenia F.H.U. Challenge (zwanego dalej Wydarzeniem)

jest Voicelab AI sp. z o.o. (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą przy ul.

Grunwaldzkiej 135A, 80-264 w Gdańsku.

1.2. Wydarzenie zostanie przeprowadzone wyłącznie w formule zdalnej w dniach

24.05.2021 - 24.06.2021 r. 24.05.2021 - 12.07.2021 r.

1.3. Wydarzenie składa się z dwóch części:

1.3.1. Challenge - część odbywająca się w dniach 24.05.2021 r. 12:00 -

23.06.2021 r. 23:59 CEST 24.05.2021 r. 12:00 - 10.07.2021 r. 23:59

CEST

1.3.2. Webinar - część odbywająca się w dniu 24.06.2021 r. 12.07.2021 r. w

godzinach 18:00 - 20:00 CEST 17:00 - 19:00 CEST

1.4. Wydarzenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach projektu

„Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej

transformacji przedsiębiorców” (2019-2021). Projekt wspierany przez

Ministerstwo Rozwoju w ramach programu Przemysł 4.0.

1.5. Organizacja Wydarzenia ma na celu wspomóc polskie przedsiębiorstwa w

procesie transformacji cyfrowej, poprzez zaprezentowanie case study

uczestnikom a następnie przedstawienie przykładowych dróg rozwoju firmie.

2. Organizacja Wydarzenia

2.1. Organizator ogłasza Wydarzenie, sprawuje nadzór nad jego prawidłowym

przebiegiem i zapewnia obsługę organizacyjną Komisji Konkursowej podczas

Wydarzenia.

2.2. Informacje o Wydarzeniu oraz Regulamin są opublikowane na stronie

internetowej Wydarzenia, tj. na stronie: www.dih4.ai i/lub w mediach

społecznościowych Wydarzenia: www.facebook.com/dih4ai.

3. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu

3.1. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny.

3.2. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby

niepełnoletnie, pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego.

4. Warunki uczestnictwa w Challenge

4.1. W Challenge mogą brać udział pojedyncze osoby lub grupy (zwane dalej

Drużyną) złożone z od 1 do 3 osób (zwanych dalej Uczestnikami Challenge).



4.2. Na początku Challenge, w dniu 24 maja 2021 r. o godzinie 12.00 CEST na

stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora

zostaną opublikowane case studies (zwane dalej Zadaniami), które należy

rozwiązać w ramach odbywającego się Challenge’u.

4.3. Dokładne informacje dotyczące uczestnictwa zostaną przesłane do

Uczestników Challenge drogą mailową.

4.4. Organizator powołuje Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją), która

wyłoni laureatów I miejsca w poszczególnych kategoriach.

5. Przebieg Challenge

5.1. Podczas Challenge Uczestnicy będą mieli możliwość realizacji jednego lub

więcej, wybranego spośród dostępnych Zadań.

5.2. Wyboru zadania należy dokonać przy rejestracji Uczestników.

5.3. Organizator nie zapewnia uczestnikom stanowisk komputerowych, ani

komputerów przenośnych.

5.4. Treści Zadań zostaną opublikowane w dniu 24 maja 2021 r. o godzinie 12.00

CEST na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych

Organizatora, które należy rozwiązać w ramach odbywającego się
Challenge’u.

5.5. Uczestnicy mają czas na wykonanie Zadania/ Zadań od 24 maja 2021 r. od

godziny 12.00 CEST do dnia 23 czerwca 2021 r. do godziny 23:59 CEST. do

dnia 10 lipca 2021 r. do godziny 23:59 CEST. Ukończenie Zadania po tym

terminie skutkuje dyskwalifikacją Uczestników.

5.6. Warunkiem wzięcia udziału w Challenge’u jest przesłanie do do dnia 23

czerwca 2021 r. do godziny 23:59 CEST do dnia 10 lipca 2021 r. do godziny

23:59 CEST pliku zawierającego:

5.6.1. przedstawienie Uczestnika/Drużyny

5.6.2. przedstawienie genezy pomysłu,

5.6.3. zaprezentowanie możliwej do wprowadzenia zmiany w

przedsiębiorstwie (transformacja w zakresie produktu, usługi lub

organizacji)

5.6.4. uzasadnienie aplikacji i analiza SWOT z zastosowania pomysłu
5.6.5. wskazanie możliwości finansowania,

5.7. Objętość pliku nie może przekraczać 3 stron A4. Plik w formacie *.pdf należy

przesłać za pośrednictwem arkusza rejestracji drogą mailową na adres:

weronika.reclaw@dih4.ai. Link do formularza rejestracyjnego zostanie

opublikowany na stronie www i w mediach społecznościowych Organizatora.

5.8. Nazwy plików muszą mieć strukturę [nazwisko i imię Kapitana/Uczestnika

Indywidualnego]_[nr zadania].pdf

5.9. Informacje dotyczące kanału komunikacyjnego oraz inne niezbędne wytyczne

zostaną przesłane przez Organizatora do Uczestników drogą mailową.
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5.10. Rozwiązanie zadania musi być pracą własną, nigdzie wcześniej

niepublikowaną, nieobciążoną roszczeniami osób trzecich i musi zostać
wykonane w trakcie trwania Challenge’u.

6. Przebieg Webinaru

6.1. Udział Uczestników lub reprezentanta Drużyny w Webinarze jest

obowiązkowy. W nagłych sytuacjach możliwe jest ustalenie indywidualnego

spotkania z Drużyną/Uczestnikiem, jednak wymaga to wystosowania prośby

mailowo na adres: weronika.reclaw@dih4.ai w terminie do dnia 23 czerwca

2021 r. do godziny 10:00 CEST. do dnia 10 lipca 2021 r. do godziny 10:00 CEST

6.2. Warunkiem udziału w Webinarze jest przesłanie rozwiązań Zadań do

Challenge’u w terminie do dnia 23 czerwca 2021 r. do godziny 23:59 CEST do

dnia 10 lipca 2021 r. do godziny 23:59 CEST

6.3. Podczas webinaru Uczestnicy Challenge’u zostaną poproszeni o słowne

zaprezentowanie swojego rozwiązania w formie maksymalnie 4 minutowego

pitchu.

6.4. Podczas Webinaru uczestnicy mogą się wspomagać dodatkowymi

materiałami multimedialnymi.

6.5. Webinar odbędzie się za pośrednictwem wskazanego wcześniej przez

Organizatora komunikatora. Uczestnicy otrzymają informację drogą mailową.

7. Ocena i nagrody

7.1. Nadesłane Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Komisję. Komisja

dokona oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Wydarzeniu,

następnie prace będą oceniane zgodnie z kryteriami: czytelne odniesienie do

tematu, kreatywność myślenia, zasadność wprowadzenia innowacji.

7.2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora, branży przemysłowej.

7.3. Zadaniem Komisji jest ocena Prac Konkursowych i wyłonienie spośród

Uczestników Challenge’u laureatów pierwszego miejsca.

7.4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7.5. Z przebiegu prac Komisji zostanie sporządzony protokół zawierający wyniki

głosowania oraz dane osobowe laureatów Konkursu.

7.6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, będący przedstawicielem

Organizatora.

7.7. Organizator ustanawia nagrody dla laureatów Konkursu w postaci nagród

pieniężnych o wartości 1 000 zł netto per Zadanie.

7.8. Kwota nagród pieniężnych, wskazanych w ust. 7 przed wypłaceniem jest

kwotą pomniejszoną o zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387).
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7.9. W przypadku, gdy którąkolwiek z nagród pieniężnych, określonych w ust. 7

zdobędzie Drużyna, o której mowa w § 4 ust. 1, nagroda zostanie

proporcjonalnie podzielona i wypłacona każdemu z członków nagrodzonej

Drużyny na rachunki bankowe wskazane przez poszczególnych członków

Drużyny w kwocie stanowiącej iloraz kwoty nagrody i liczby członków

nagrodzonej Drużyny.

8. Zgoda na publikację
8.1. Prace Uczestników Wydarzenia mogą zostać opublikowane w mediach

społecznościowych Wydarzenia i Organizatora.

8.2. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na publikację
podstawowych informacji na temat Uczestników tj. tytułu Pracy Konkursowej,

nazwy Drużyny, nazwy Uczelni lub Instytucji, zdjęć, filmów oraz zajętego

miejsca przez Organizatorów i Partnerów Wydarzenia bez konieczności

informowania o tym Uczestników.

9. Prawa autorskie

9.1. Stosownie do art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego autorskie prawa majątkowe do

nagrodzonych w Hackathonie rozwiązań, stanowiących rozwiązanie Zadania,

przechodzą na Organizatora w chwili wydania nagród.

9.2. Odmowa przez indywidualnych Uczestników Wydarzenia lub Uczestników

Wydarzenia – członków Drużyny zawarcia umowy dotyczącej przeniesienia na

Organizatora majątkowych praw autorskich do nagrodzonych rozwiązań
stanowi podstawę do odmowy wydania przez Organizatora nagrody

przewidzianej w Wydarzeniu. W takiej sytuacji uczestnikom Wydarzenia nie

przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

10. Przetwarzanie danych osobowych

10.1. Przebieg Wydarzenia oraz wchodzących w jego skład Challenge i Webinaru

będzie podlegać utrwalaniu przez Organizatorów w postaci obrazów

cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych

biometrycznych w postaci wizerunków Uczestników.

10.2. Obrazy te mogą podlegać rozpowszechnieniu w mediach oraz być
wykorzystywane w celach marketingowych i informacyjnych.

10.3. Zgłoszenie Uczestnika do Wydarzenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody

przez Uczestnika na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu

przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji Wydarzenia i działalności



Organizatorów. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników

określone są w Klauzuli Informacyjnej RODO, stanowiącej załącznik nr 1 do

Regulaminu.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie

informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie

charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym

Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w

tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych

osobowych.

11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku

nadesłania małej ilości zgłoszeń.

11.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Wydarzenia

na skutek prośby Uczestników Wydarzenia.

11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku

wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora.

11.5. Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu potwierdza, iż zapoznał się z

postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.

11.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne poniesione szkody

przez Uczestników podczas trwania Wydarzenia.

11.7. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji Regulaminu Wydarzenia i

zobowiązuje się do umieszczenia aktualnej wersji Regulaminu na stronie

www oraz w mediach społecznościowych, wymienionych w §2 ust.2 oraz

poinformowania Uczestników o zmianach, jednak nie później niż 7 dni przed

rozpoczęciem Wydarzenia


