
VOUCHERIFY HACK NIGHT - REGULAMIN 
 

§ 1. ORGANIZATOR 
Organizatorem wydarzenia pod nazwą “Voucherify Hack Night”, zwanego dalej “Konkursem” 
jest rspective P.Rychlik spółka jawna z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 23, 40-246, 
KRS: 0000453920, NIP: 9542742375, REGON: 243213650, zwana dalej “Organizatorem”. 
 

§ 2.TERMIN I MIEJSCE 
Wydarzenie rozpocznie się w siedzibie Organizatora w Katowicach  przy ul. Porcelanowej 
23, budynek A4, piętro 3, w dniu 02.09.2017 o godzinie 10:00, a zakończy o godzinie 24:00. 
 

§ 3.WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. 
2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, dobrowolny, otwarty. 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja za pośrednictwem 

hacknight.voucherify.io 
4. Rejestracja trwa do 31.08.2017r. Liczba miejsc jest ograniczona. 
5. Organizator w dniu 01.09.2017r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony 

internetowej oraz mediów społecznościowych ogłosi listę zakwalifikowanych do 
Konkursu osób. 

6. Uczestnicy mogą startować pojedynczo lub w zespołach maksymalnie 4-osobowych. 
7. Niezbędnym warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie Organizatorowi w dniu 

Konkursu, pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i 
akceptacji jego treści. Regulamin jest dostępny na stronie hacknight.voucherify.io 
oraz w siedzibie Organizatora. 

 
§ 4. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników, będą przez niego 
przetwarzane wyłącznie w celu:  

a) przeprowadzenia Konkursu, zarówno tej jak i przyszłych edycji. 
b) wyłonienia zwycięzców Konkursu 
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 
3. Podanie danych wskazanych, o których mowa w pkt. 1 jest dobrowolne, jednak ich 

niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych uniemożliwia otrzymanie przez 
Uczestnika nagród w Konkursie. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, 
poz. 883 z pózn. zm.). 

5. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełniania, aktualizowania, 
żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, w tym w szczególności 
uzyskania informacji w zakresie o jakim mowa w art. 32 ustawy o ochronie danych 
osobowych. 



6. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatorów swojego 
wizerunku na zdjęciach dokumentujących hackathon na polach eksploatacji 
obejmujących portale społecznościowe i stronę Organizatora. 

7. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
 
 

§ 5.ZASADY KONKURSU 
1. Rywalizacja będzie polegać na połączeniu możliwości API Voucherify z innymi 

produktami typu SaaS. 
2. Rozwiązanie może przyjąć dowolną formę: aplikacja webowa lub mobilna, REST 

API, skrypt, plugin/widget. 
3. Oceny prac konkursowych dokona jury wyznaczone przez Organizatora.  
4. Każda osoba/zespół może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. 
5. Uczestnicy biorący udział w Konkursie zobowiązują się do udostępnienia kodu 

źródłowego aplikacji w repozytorium kodu (np. GitHub, BitBucket, Gitlab, Glitch), oraz 
do aktywnego korzystania z repozytorium podczas trwania Konkursu. 

6. Uczestnicy tworzą projekty od podstaw w czasie trwania Konkursu. W ramach 
danego projektu niedozwolone jest przygotowywanie fragmentów kodu przed 
Konkursem (z wyłączeniem gotowych, powszechnie dostępnych bibliotek) 

7. Organizator nie zapewnia sprzętu komputerowego, na którym ma być wykonane 
zadanie konkursowe. Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić 
sobie sprzęt, na którym będzie pracował, w szczególności komputery, klawiatury, 
myszy. 

8. Organizatorzy zapewniają miejsce do przeprowadzenia Konkursu, stoły, krzesła, 
dostęp do Internetu(wifi), zasilanie elektryczne, poczęstunek oraz ciepłe i zimne 
napoje. 

 
§ 6. NAGRODY 

1. Nagrodą Główną w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł oraz 
nagrody rzeczowe i vouchery dla członków trzech najlepszych drużyn.  

2. Nagrody przekazane będą osobiście członkom zwycięskich zespołów, po 
zakończeniu Konkursu, za podpisaniem formularza odbioru. 

3. Lista nagród przeznaczonych dla zwycięzców oraz uczestników Konkursu jest 
opublikowana na stronie internetowej hacknight.voucherify.io. 

4. Nagrody rzeczowe i vouchery nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani 
na inne nagrody rzeczowe o tej samej wartości. 

5. W  przypadku  zaistnienia  przewidzianego  przepisami  prawa  obowiązku 
uiszczenia podatku   dochodowego   od   osób   fizycznych   z   tytułu   Nagród 
głównych   związanych z Konkursem,  Organizator  przyzna  dodatkową  nagrodę 
pieniężną  w  kwocie  odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę 
tej Nagrody głównej, tj. równowartość 11,11% wartości  Nagrody  głównej 
przypadającej  poszczególnemu  Uczestnikowi  -  lauretowi,  która zostanie 
przeznaczona   na   zapłatę   podatku.   Przed   wydaniem   Nagrody   głównej, 
Organizator   pobierze   od   zdobywcy   Nagrody   głównej   podatek   dochodowy 
od   osób fizycznych,  zgodnie  z  przepisami  prawa.  Pobór  podatku  zostanie 



dokonany  poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa 
powyżej.  

 
§ 7.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych 
podczas Hackathonu są Uczestnicy. 

2. Uczestnik poświadcza, 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. 

 
§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator nie zwraca kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z 
uczestnictwem w Konkursie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które 
mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konkursu. 

3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do 
wysokości wartości jednej nagrody, o której mowa w paragrafie 6. 

4. Organizator nie przyjmuje żadnych przedmiotów Uczestników na przechowanie oraz 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione w miejscu 
organizacji Konkursu, w tym nie odpowiada za ich kradzież. 

5. Uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego 
zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konkursie (w 
szczególności choroby przewlekłe bądź konieczność hospitalizacji) oraz że jest w 
stanie pod względem zdrowotnym ponieść trud udziału w Konkursie, biorąc pod 
uwagę miejsce jego organizacji i czas trwania i zapewni sobie samodzielnie i na 
własny koszt dostęp do wszelkich leków, środków leczniczych i środków medycznych 
niezbędnych z uwagi na stan zdrowia w trakcie trwania Konkursu. 

 
§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie 
pisemnej, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. od dnia 
ogłoszenia wyników Konkursu, na adres Organizatora. 

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru  (decyduje 
data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer 
telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez 
Organizatora. 

5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie 
niniejszego Regulaminu. 

6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
7. Decyzja Organizatora Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
 



§ 10. WYKLUCZENIE UCZESTNIKA 
1. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia Uczestnika Konkursu: 
a) w przypadku  naruszenia  przez  Uczestnika  Konkursu  zasad  niniejszego 

Regulaminu, w   tym  w   przypadku:  zakłócania  prawidłowości  przebiegu 
Konkursu,  naruszenie bezpieczeństwa  serwera  Konkursu,  a także  komputerów 
lub  innego  sprzętu pozostałych  Uczestników,  naruszania  regulacji  prawnych,  w 
tym  przepisów  BHP i przeciwpożarowych odnoszących się do miejsca organizacji 
Konkursu, przebywania pod  wpływem  alkoholu  lub  innych  środków  odurzających 
oraz  spożywania  ich w czasie trwania Konkursu, 

b) w przypadku niestawienia się w miejscu i czasie oznaczonym przez Organizatora 
jako miejsce i czas Konkursu, niezależnie od przyczyn opóźnienia, 

c) w przypadku wszelkich działań zakłócających spokój w czasie trwania finału 
Konkursu, 

d) w przypadku odmowy noszenia identyfikatora podczas trwania Konkursu, 
e) z uwagi na jego stan zdrowia. 
2. Wykluczenie  jednego  Uczestnika  Konkursu  skutkuje  dyskwalifikacją  całej 

drużyny, z zastrzeżeniem ust 3. 
3. Organizator  może  wyrazić  zgodę  na dopuszczenie  drużyny  do  Konkursu  której 

Uczestnik/Uczestnicy  zostali  wykluczeni  na  wniosek  pozostałych  członków 
drużyny. Uczestnictwo w niepełnym składzie nie zmienia w żaden sposób kryteriów 
oceny drużyny. 

 
 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym 

prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia 

Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W 

kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego oraz innych ustaw. 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu „Voucherify Hack 
Night”, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego stosowania. 
 
 


