Regulamin
„Cardiology Innovations Hackathon edycja 2018”
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki wydarzenia typu
hackathon pt. „Cardiology Innovations Hackathon – edycja 2018” (zwany dalej: „Konkursem”), z cyklu
projekt pt. „Cardiology Innovations Hackathon” (zwany dalej „Hackathonem”).
2. Konkurs odbywać się będzie w Ibis Styles Hotel, przy Placu Konstytucji 3 Maja nr 3, 50-083 Wrocław
w dniach 5 – 7 czerwca 2018 r.
3. Celem Hackathonu jest kreowanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię IT dla
współczesnej kardiologii, usprawniających pracę lekarzy oraz wspierających życie zarówno pacjentów
z chorobami układu krążenia, jak i ich bliskich.
3. Organizatorem Hackathonu jest Grupa casusBTL, z siedzibą w Poznaniu (61-312) ul. Rodawska 26,
posługująca się nr NIP 7792436299, REGON 362981730, wpisana do KRS pod numerem 0000596618 ,
z którą skontaktować się można pod adresem email: hackathon@cardiologyinnovations.com.
4. Fundatorami nagród są Sponsorzy, których lista opublikowana zostanie na stronie Konkursu
w terminie do 31 maja 2018 r.
5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała będzie Komisja Konkursowa.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
7. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Regulamin Konkursu oraz informacje o Konkursie wraz z formularzem zgłoszeniowym są dostępne
na stronie internetowej http://hackathon.cardiologyinnovations.com/.
II. Uczestnictwo w Konkursie, obowiązki Uczestników
1. Z uwagi na intensywny przebieg wydarzenia, Uczestnikiem Konkursu może być jedynie pełnoletnia
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej Uczestnikiem).
2. Organizator zawiadamia, że program Konkursu zakłada wykonywanie przez Uczestników
czynności o dużej intensywności i natężeniu przez okres 48 godzin.
3. Uczestnik powinien rozsądnie ocenić i w razie wątpliwości skonsultować z lekarzem, czy jego stan
zdrowia pozwala na udział w Konkursie.
4. Uczestnik zobowiązany jest do zawiadomienia Organizatora w przypadku odczucia zawrotów
głowy, mdłości, silnego zmęczenia, bólu głowy lub innych niepokojących objawów, oraz do
konsultacji z lekarzem.
5. Na potrzeby Konkursu oraz zadań konkursowych Uczestnicy tworzą Zespoły liczące od 2 do 5
członków.
6. Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu.
7. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób,
a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i niniejszego Regulaminu.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania przez Uczestników broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

9. W związku udziałem w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnego i
nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem i
treści wypowiedzi bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów wideo za
pośrednictwem dowolnego medium w szczególności w celach związanych z Hackathonem,
organizacją przez Organizatora innych wydarzeń oraz w celach informacyjnych i referencyjnych.
10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć obecni ani byli pracownicy Organizatora.
III. Rejestracja
1. Warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w Konkursie jest zarejestrowanie się poprzez
prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem URL
http://hackathon.cardiologyinnovations.com/register.html
2. Rejestracja dostępna jest od godziny 00.00 w dniu 05.04.2018, do godziny 23.59 w dniu 30.05.2018.
3. Uczestnik dokonuje rejestracji w imieniu pozostałych Uczestników wyłącznie za ich zgodą, którą
może udokumentować Organizatorowi.
4. Określona na etapie rejestracji liczba członków zespołu oraz jego skład osobowy nie są wiążące
podczas Konkursu.
5. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest podać imiona i nazwiska pozostałych Uczestników, z
którymi tworzy zespół oraz adresy e-mail służące do kontaktu z nimi.
6. Uczestnik Konkursu będący osobą fizyczną poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zakres danych osobowych powierzonych do
przetwarzania Administratorowi obejmuje wyłącznie dane niezbędne do prawidłowego zrealizowania
wszystkich czynności związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu i udziałem w
Hackathonie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku wpisania do formularza
zgłoszeniowego danych osobowych osób innych niż osoba wypełniająca i przesyłająca zgłoszenie,
przyjmuje się, że osoba wypełniająca i przesyłająca zgłoszenie działa w imieniu ww. innych osób, za ich
wiedzą i zgodą oraz znajomością postanowień Regulaminu.
7. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
8. Administrator podejmuje czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych na warunkach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101,
poz. 926, ze zm. tj. Dz. U. 2016.922 zwanej dalej „Ustawą”) a po 25 maja 2018 r. godnie z
postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), i zgodnie z
następującymi zasadami. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. które wejdzie w życie dnia 25.05.2018 r. informuję, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Grupa casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(61-312) ul. Rodawska 26, która może podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi
casusBTL z siedzibą w Poznaniu (61-312) Poznań ul. Rodawska. Zbiór danych będzie przetwarzany w
następującym miejscu: serwer dedykowany home.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Rodła
9, z użyciem systemu informatycznego zapewniającego środki bezpieczeństwa zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych;
b) wszelkie informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych uzyska Pani/Pan kontaktując
się pod adresem: ochronadanych@casusbtl.pl; c) zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail; d) Pani/Pana dane osobowe

przetwarzane będą w celu i charakterze: rejestracja Uczestników w Konkursie i przystąpienia do
Hackathonu
w procesie rejestracji indywidualnej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b;
e) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Organizator, Grupa casusBTL Sp. z o.o.; casusBTL,
home.pl S.A.; f) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: czas związany z organizacją Konkursu i
przystąpienia do Hackathonu do dnia jego zakończenia i wykonania zobowiązań Organizatora;
h) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; i) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
j) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem rejestracji w Konkursie i
uczestniczenia w Hackathonie. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie: brak możliwości rejestracji; k) kategoria osób, których dane dotyczą:
uczestnicy Konkursu i Hackathonu. l) podmioty trzecie, które są zaangażowane w proces przetwarzania
danych osobowych jako podwykonawcy: casusBTL, home.pl S.A. m) Pani/Pana dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
IV. Przebieg Konkursu
1. Teren Hotel Ibis Styles jest udostępniany Uczestnikom od godziny 10:00 w dniu 5 czerwca 2018 do
godziny 14:00 w dniu 7 czerwca 2018 r.
2. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00 prezentacją merytoryczną, a projektowanie od godziny
12:00 w dniu 5 czerwca a zakończy 48 godzin później, tj. 7 czerwca o godzinie 12:00.
3. W przypadku rozwiązania wszystkich zadań konkursowych przed upływem przewidzianego czasu,
Konkursu może ulec skróceniu.
4. Organizator w czasie trwania Konkursu zapewnia: a. wyżywienie, b. napoje, c. dostęp do instalacji
sanitarnych, d. w ograniczonym zakresie dostęp do internetu bezprzewodowego (ilość ograniczona),
e. przestrzeń do pracy.
V. Jury i kryteria ocen
1. Oceny rozwiązań poszczególnych zadań dokonuje Jury składające się z zaproszonych ekspertów.
Członkowie Jury wybierani są przez Organizatora. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie
internetowej http://hackathon.cardiologyinnovations.com/ najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
2. Jury ocenia przygotowane przez Zespoły rozwiązania pod względem innowacyjności, możliwości
praktycznego zastosowania, wartości wdrożeniowej, integralności oraz kompletności.
3. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów,
wiążąca jest decyzja przewodniczącego Jury, wybieranego przez członków Jury ze swojego grona przed
rozpoczęciem Konkursu.
4. Decyzje Jury i członków Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. 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.

VI. Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, iż jest autorem lub współautorem wszelkich Utworów (Dzieł) wykonanych
podczas Konkursu w rozumieniu przepisu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 666) oraz że Utwór (Dzieło) wolne są od wad
prawnych i nie naruszają one jakichkolwiek praw własności intelektualnej 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 Konkursie jak i
wykonaną przez Uczestnika pracą konkursową.
2. Z chwilą wydania Zwycięzcom nagród, Organizator nieodpłatnie nabywa wszystkie majątkowe
prawa autorskie do nagrodzonych prac konkursowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w
szczególności, w zakresie jego utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do
obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczania lub najmu, publicznego wystawienia,
wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania a także publicznego udostępnienia
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w tym w szczególności elektronicznego publicznego komunikowania go przez internet.
Zwycięzcy nagród zobowiązani będą przed wydaniem nagrody do podpisania umowy
przeniesienie praw autorskich majątkowych do nagrodzonej pracy konkursowej, w zakresie
przewidzianym powyżej. Organizator może zrezygnować z nieodpłatnego nabycia majątkowych
praw autorskich do nagrodzonych prac konkursowych lub wskazać inny podmiot który je
nabędzie. Organizator informuje, że istotnymi postanowieniami Umowy o której mowa w zdaniu
poprzedzającym będą zapisy: „Całość autorskich praw majątkowych do Utworu przechodzi na
Organizatora, na wszelkich polach eksploatacji istniejących w dacie zawarcia Umowy, bez
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w szczególności w zakresie: (a) utrwalania
i zwielokrotniania Utworu dowolną techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; (b) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których
Utwór utrwalono, m.in. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy
Utworu, publikacja i rozpowszechnianie Utworu w dowolny sposób w szczególności przez
publiczne wystawianie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w
sieci teleinformatycznej oraz sieci Internet; (c) wprowadzania Utworu do pamięci komputerów i
serwerów sieci komputerowych; (d) wykorzystywania całości lub części Utworu w materiałach
wydawniczych, broszurach oraz w innych materiałach promocyjnych, informacyjnych lub
szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych; e) prawa
do korzystania z Utworu w sposób niezbędny do opracowania założeń oraz programu polityki
zdrowotnej; (f) wprowadzania, udostępniania Utworu w sieci Internet, intranet i innych sieciach
komputerowych; (g) wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych; (h)
dokonywania i rozpowszechniania Utworu w szczególności w zakresie jego łączenia z innym
Utworami; (i) modyfikowania całości Utworu oraz jego pojedynczych fragmentów w tym min.
prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian adaptacji, dodawania lub usunięcia jego
elementów, zmianę układu tekstu i zdjęć, kolorystyki, zmianę wielkości i rodzaju czcionki i grafiki,
uaktualnianie, tłumaczenie na różne języki, zmianę wielkości i treści całości lub części Utworu a
także korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji o których mowa
w ust. 1 pkt. a-f. W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenia dla
Organizatora, Autor zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Utworu
również na tym nowym polu eksploatacji nieodpłatnie. Autor przenosi na Organizatora prawo do
udzielania zezwoleń na komercyjne lub niekomercyjne sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie
z opracowań Utworu. Przeniesienie praw jest nieodwołalne i nieograniczone ani czasowo ani
terytorialnie. Autor przenosi na Organizatora prawo własności do wszystkich istniejących
egzemplarzy Utworu (wydruków, nośników, innych form utrwalenia). Autor wyraża niniejszym
zgodę na dysponowanie przez Organizatora Utworem, dowolną ich częścią lub opracowaniem
w zakresie określonym Umową w dowolnym celu związanym z działalnością prowadzoną przez
Organizatora samodzielnie lub poprzez upoważnienie innego podmiotu do jego wykonywania.

Ponadto, Autor przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do Utworu, w szczególności w celu adaptowania, przetwarzania, zmiany,
dostosowania i dowolnego opracowywania Utworu (tzw. dzieła zależne) oraz utrwalania,
zwielokrotniania, obrotu i rozpowszechniania tak powstałych Utworów. Autor zobowiązuje się
wydać Organizatorowi materiały umożliwiające reprodukcję Utworu, w szczególności nośniki,
na których Utwór został utrwalony. Autor zapewnia i gwarantuje, że Organizator: nie będzie
zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania przekazanego mu Utworu – w tym zakresie
Strony wyłączają stosowanie art. 57 ust. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj z 29
kwietnia 2016 r.; będzie miał prawo do swobodnego przenoszenia nabytych praw na osoby trzecie.
Wykonawca oświadcza, że Utwór są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają
jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich. Autor całkowicie zabezpieczy
Organizatora od wszelkich roszczeń jakiegokolwiek rodzaju wniesionych przez osoby trzecie
przeciwko Organizatorowi przed jakimkolwiek sądem, jeżeli Utwór narusza prawa autorskie lub
inne prawa własności intelektualnej osób trzecich. Autor na własny koszt podejmie się obrony
przed takimi roszczeniami wniesionymi przeciwko Organizatorowi. Prawo do zabezpieczenia jest
wyłączone w zakresie, w jakim osoba trzecia dochodzi praw na podstawie modyfikacji/zmian
Utworu spowodowanych lub dokonanych przez Organizatora. Jeżeli Utwór ma wady prawne,
Organizator może od Umowy odstąpić. Niezależnie od tego Organizator może żądać naprawienia
poniesionej wskutek tego szkody w pełnej wysokości.”
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie powstałych w
trakcie Konkursu przez Grupę casusBTL Sp. z.o.o. w celu wdrożenia wybranych prac konkursowych do
Programu naukowego akceleracyjnego prowadzonego wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we
Wrocławiu.
VII. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe oraz nagrody pieniężne.
2. Lista nagród rzeczowych oraz pieniężnych dostępna będzie na stronie internetowej
hackathon.cardiologyinnovations.com.
3. Oferowane nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne, inne nagrody lub
ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrody mogą być finansowane przez Sponsorów – przedsiębiorstwa lub/i instytucje.
5. Wartość przekazywanych nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek
dochodowy w wysokości 10% zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Przewiduje się nagrody jedynie dla zwycięskich Zespołów, jednakże Sponsorzy oraz Organizator
zastrzegają możliwość przyznawania wyróżnień oraz dodatkowych drobnych nagród rzeczowych dla
konkretnych zespołów, których projekty zostaną uznane za wartościowe przez Organizatora, bądź
przez Jury.
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany nagród na inne nagrody lub inny ich rodzaj
przyznawane w Konkursie oraz do odsprzedaży czy przekazania nagród osobom trzecim.
8. Uczestnik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody.
9. Wręczenie nagród nastąpi w dniu zakończenia Konkursu.
VIII. Pliki Cookies
1. Organizator wykorzystuje technologię tzw. „cookies” – informacje zapisywane przez serwer,
operatora hostingowego na komputerze lub urządzeniu mobilnym osoby korzystającej ze strony
http://hackathon.cardiologyinnovations.com/.

2. Organizator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: a. Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane
na urządzeniu do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
przeglądarki internetowej; b. Stałe – przechowywane na urządzeniu przez czas określony w ich
parametrach lub do ich usunięcia przez Klienta.
4. Technologia Cookies nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o
odwiedzających stronę http://hackathon.cardiologyinnovations.com/.
5. Odwiedzający może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej
opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu strony www.
Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki cookies w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych: ● Chrome ● Firefox ● Safari ● Microsoft Edge 6. Pliki Cookies
wykorzystywane są w celu: a. Tworzenia statystyk; b. Utrzymania sesji, dzięki czemu nie jest konieczne
każdorazowe wpisywanie hasła i loginu. c. Personalizacji materiałów reklamowych w sieci Google po
uprzednim określeniu profilu odwiedzającego i przekazaniu ich partnerom.
7. Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania
http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń
przechowywane są przez czas nieokreślony.
8. Organizator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu oraz do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter
zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające. Dane te nie są ujawniane innym
osobom i podmiotom.
IX. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie
Organizatorowi do dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji jest wiążąca. Uczestnik zostanie o
decyzji powiadomiony listownie w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora
na adres wskazany przez siebie w treści reklamacji.
X. Postanowienia końcowe
1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do liczby i puli Nagród określonej w niniejszym
Regulaminie.
2. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek skutki niedokładności, niekompletności
lub nieprawidłowości danych i informacji podanych przez Uczestnika w zgłoszeniu.
3. W czasie rejestracji Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
Akceptacja Regulaminu jest wymogiem do dokonania rejestracji, a tym samym udziału w Konkursie
i Hackathonie.
4. Uczestnicy, którzy mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień Regulaminu, nie
zastosują się do poleceń Organizatora, a w szczególności stwarzają swoim zachowaniem
niebezpieczeństwo dla innych Uczestników, bądź zakłócają przebieg Konkursu są zobowiązani do
natychmiastowego opuszczenia miejsc Konkursu i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia
wobec Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu bądź jego odwołania wyłącznie w
przypadku wystąpienia zdarzeń, które uniemożliwią przeprowadzenie Konkursu w terminie
określonym w niniejszym Regulaminie. Uczestnikom, którzy zrezygnują z udziału w Konkursu w
zmienionym terminie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od ogłoszenia
informacji o zmianie terminu Konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany
Regulaminu, w tym w zakresie terminów Konkursu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie
internetowej oraz na profilu Facebook Hackathonu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator
poinformuje również pocztą elektroniczną zarejestrowanych Uczestników. Zmiany wchodzą w
życie w ciągu 14 dni od ich publikacji i rozesłania wiadomości Uczestnikom. Uczestnikom, którzy
nie zaakceptują zmienionych postanowień Regulaminu przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy w ciągu 14 dni od publikacji zmian.
7. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Konkursu za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
8. We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym w kwestiach spornych w trakcie Konkursu
decyduje Organizator.
9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.03.2018 r. po publikacji na stronie
hackathon.cardiologyinnovations.com.

