Regulamin konkursu
„Hackathon i co dalej? Rozwiń swój pomysł z WKB”
I.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu „Hackathon i co dalej? Rozwiń swój pomysł z WKB” (zwanego
dalej „Konkursem”) jest WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k. wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, Wydział XII Gospodarczy, KRS 0000187067, NIP 526-27-40-108 (zwana
dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs odbywa się podczas wydarzenia Global Legal Hackathon 2018 Polska, które
odbywa się w dniach 23-25 lutego 2018 r. w HUBHUB przy ul. Postępu 14 w Warszawie
(zwane dalej „GLH”).
3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.
II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie zespoły, które będą brały udział w GLH
(dalej jako „Uczestnicy”).
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
III.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Istotą Konkursu jest wyłonienie spośród Uczestników zespołu, który otrzyma nagrodę
przewidzianą w niniejszym Regulaminie (zwanego dalej „Zwycięzcą”).
2. Zwycięzcę Konkursu wyłoni komisja konkursowa składająca się z 3 do 5 prawników
współpracujących z Organizatorem (zwana dalej „Komisją”). Skład Komisji zostanie
podany 23 lutego 2018 r.
3. Komisja wybierając Zwycięzcę będzie oceniała między innymi: pomysłowość,
kreatywność, znajomość rynku LegalTech, umiejętność współpracy, jakość pracy i
prezentacji Uczestników, potencjał biznesowy zaproponowanego rozwiązania.
4. Ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi najpóźniej 28 lutego 2018 r..
5. Wyniki Konkursu mogą zostać opublikowane przez Organizatora na jego stronie
internetowej lub w portalach społecznościowych.
IV.

NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodą w Konkursie jest otrzymanie wsparcia Organizatora w rozwoju wybranego
przez Komisję projektu przedstawionego podczas GLH.
2. Wsparcie polegać będzie na: zaangażowaniu merytorycznym przedstawicieli
Organizatora w rozwój zwycięskiego projektu, pomocy organizacyjnej związanej z
rozwojem zwycięskiego projektu lub wsparciu finansowym rozwoju zwycięskiego
projektu.
3. Liczba godzin wsparcia i wysokość zaangażowania finansowego zostanie uzgodniona
pomiędzy Organizatorem i Zwycięzcą i zależeć będzie od potrzeb Zwycięzcy i
możliwości Organizatora.
4. Nagroda nie może zostać przekazana. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator
może zdecydować o jej przyznaniu innemu Uczestnikowi lub anulować Konkurs.
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5. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Nagroda przyznawana w ramach niniejszego Konkursu jest niezależna od nagród lub
innych wyróżnień przyznawanych w ramach GLH przez organizatorów tego
wydarzenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w Konkursie.
V.

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem należy wysyłać w formie pisemnej na adres
Organizatora oraz na adres elektroniczny konkurs@wkb.pl, w terminie do 7 dni od daty
ogłoszenia Zwycięzcy.
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej reklamację, jak
również szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie komisja reklamacyjna w skład której
wejdą przedstawiciele Organizatora. W skład komisji reklamacyjnej nie mogą wejść
członkowie Komisji.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data
stempla pocztowego – nadania reklamacji.
5. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez komisję
reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Osoby, które złożyły reklamację zostaną powiadomione o rozpatrzeniu reklamacji
listownie, w formie elektronicznej lub telefonicznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji przez komisję reklamacyjną.
7. Decyzja komisji reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Nie wyłącza
jednak prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na jego stronie www, jak
również jako załącznik przy ogłoszeniu Konkursu na stronie internetowej GLH.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników. W przypadku Zwycięzcy, dane
będą przetwarzane także w celu realizacji Nagrody. Dane osobowe ww. osób
przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Administratorem danych
osobowych udostępnionych przez uczestników jest Organizator. Podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje
prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich
usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwi wręczenie
nagród konkursowych.
3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i
wyraża zgodę na zasady Konkursu w nim zawarte.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod
warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie
Organizator poinformuje uczestników na Stronie internetowej co najmniej na 3 dni
przed wprowadzeniem zmian.
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