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Regulamin „Hackathonu– wyzwania e-Zdrowia / Digital health”  

( „Regulamin Hackathon-u”) 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych z siedzibą w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 42 a, 

KRS:0000241772, NIP 583 29 26 176, e-mail: kontakt@ptpz.pl (dalej : „PTPZ” lub zamiennie 

„Organizator”) organizuje przy wsparciu i współudziale Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Gdańsku czwartą edycję Forum e-Zdrowia pt. „Cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze 

zdrowia” (dalej: „Forum” lub zamiennie „Konferencja”).  

2. Forum odbywa się w dniach 19 - 20 września 2019 r. w Sopocie, w Hotelu Sheraton. 

3. Hackathon – wyzwania e-Zdrowia / Digital health   (dalej: „Hackathon”) jest jednym z wydarzeń 

organizowanych  w ramach  Forum, z tym, że rozpoczyna się w dniu 18 września 2019 r. w 

Sopocie, w Hotelu Shearton, a kończy 20 września 2019 r. również w tym Hotelu. 

4. Celem Hackathonu jest stworzenie propozycji rozwiązań przez mikroprzedsiębiorców, małych 

przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców  w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (dalej: „Ustawy PP”) dla wyzwań/zadań (łącznie „Wyzwania”, a każde z 

nich osobna „Wyzwanie”) zgłoszonych przez: 

  Narodowy Fundusz Zdrowia (dalej: „NFZ”) w odniesieniu do Wyzwania nr 1 (dalej:    

„Wyzwanie  NR 1 NFZ”), 

 Medicover spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej; 

„Medicover”)  w odniesieniu do Wyzwania nr 2 (dalej: Wyzwanie Nr 2 Medicover”), 

 LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie(dalej: „Luxmed”) 

w odniesieniu do Wyzwania nr 3 (dalej: „Wyzwanie Nr 3 Luxmed”). 

(NFZ, Medicover i Luxmed są dalej określani łącznie jako „Sponsorzy”, a każdy z osobna jako   

„Sponsor”.) 

5. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin Hackathon-u”) określa podstawowe zasady i warunki, na 

jakich odbywać się będzie Hackathon i wiąże jego uczestników. Warunkiem koniecznym udziału 

w Hackathonie jest akceptacja bez zastrzeżeń Regulaminu Hackathonu, zarówno przez podmiot 

zgłaszający zespół do udziału w nim, jak i przez członków zgłaszanego przez niego zespołu. 

Regulamin ten jest dostępny na stroniehttp://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/oraz w recepcji 

Forum. Przystąpienie do Hackathonu jest jednoznaczne z taką akceptacją. 

6. W odniesieniu do Wyzwania Nr 1 NFZ zastosowanie ma nadto opracowany przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia -  Regulamin Konkursu o nagrodę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Digital Healthcare Hackathon (dalej: „Regulamin PNFZ”), dostępny na stronie 

http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/wyzwanie/ oraz w recepcji Forum.  

7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Hackathon, a w odniesieniu do Wyzwania Nr 1 NFZ 

także Regulaminem PNFZ, zastosowanie ma Regulamin Konferencji „Forum e-Zdrowia. Cyfrowa 

transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia” (2019),  189-20 wrzesień 2019 r.  (dalej: 

”Regulamin Forum”), dostępny na stronie http://forumezdrowia.pl/2019/ oraz  w recepcji 

Forum. 

8. Ustala się następującą hierarchię (przy przypisaniu najwyższej pozycji nr. 1) regulaminów (W 

razie kolizji/sprzeczności, regulamin zajmujący wyższą pozycję w hierarchii ma pierwszeństwo 

przed regulaminem o niższej pozycji np. 1 przed 2) :  

http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/
http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/wyzwanie/
http://forumezdrowia.pl/2019/
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(a)  w odniesieniu do Wyzwania nr 1 NFZ:  

(1) Regulamin PNFZ, 

(2)  Regulamin Hackathon, 

(3) Regulamin Forum. 

(b) w odniesieniu do pozostałych Wyzwań: 

(1) Regulamin Hackathon,  

(2) Regulamin Forum. 

9. Hackathon obejmuje 3 (trzy) odrębne konkursy z nagrodami ufundowanymi przez Sponsorów, 

organizowane  przez PTPZ przy  współudziale merytorycznym i finansowym Sponsorów, a celem 

każdego z nich jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla stanowiącego jego przedmiot 

Wyzwania. 

10. Zastrzega się, że w przypadku odstąpienia od Hackathonu danego Sponsora, Hackathon zostanie 

odwołany w części dot. tego Wyzwania, które było tworzone i sponsorowane przez niego. PTPZ 

nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności ani nie zwraca/nie pokrywa żadnych 

poniesionych z tym odwołanym Wezwaniem kosztów ani wydatków. 

11. Niniejszy Regulamin nie narusza przepisów prawa,  w tym prawa cywilnego dot. przyrzeczenia 

publicznego i w duchu tego postanowienia winien być interpretowany. 

§ 2. 

ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W HACKATHONIE 

1. Udział w Hackathonie  może zgłosić tylko  mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni 

przedsiębiorca  w rozumieniu Ustawy PP (dalej łącznie: „Przedsiębiorcy”, a każdy z osobna 

„Przedsiębiorca”), który spełnia wymogi określone w Regulaminie Hackathonu, a w odniesieniu 

do Wyzwania nr 1 NFZ – także Regulaminu PNFZ. 

2.  Udział w Hackathonie jest zgłaszany za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie  

http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/. Zgłoszenie winno nastąpić nie później niż 09.09.2019 

r. Organizator może jednak wyrazić zgodę także na dokonanie zgłoszenia  inną, niż wyżej 

wskazana, drogą a także wydłużyć termin do dokonywania zgłoszeń, informując o tych 

zdarzeniach na stronie www http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/ .  

3. Zgłoszenia nieprawidłowe będą odrzucane bez wzywania do uzupełnień. Odrzucenie danego 

zgłoszenia nie eliminuje z możliwości ponownego, prawidłowego zgłoszenia do udziału,  z tym, że 

tylko w terminie, o którym mowa wyżej w pkt 2 powyżej. 

4. Zgłaszającym może być tylko taki Przedsiębiorca, który nadto ma status Uczestnika 

Instytucjonalnego w rozumieniu Regulaminu Forum ( Uczestnikiem Instytucjonalnym jest  osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, ale  posiadająca zdolność prawną, który/która zawarła z 

Organizatorem umowę dot. udziału w Konferencji). 

5. Zastrzega się, że wysłanie/dostarczenie wypełnionego prawidłowo formularza zgłoszenia nie jest 

jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Hackathonie. O zakwalifikowaniu do udziału 

w Hackathonie decyduje ostatecznie Organizator. Organizator nie jest zobowiązany do 

wyjaśniania motywów, którymi się kierował w procesie kwalifikacji. 

6. Przedsiębiorca może zgłosić się sam do udziału w wykonaniu danego Wyzwania lub zgłosić się 

wraz z zespołem obejmującym od 2 do 5 osób fizycznych, wskazując jednocześnie tę spośród 

http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/
http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/
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nich, która będzie miała status osoby kierującej pracami zespołu i komunikującej się z 

Organizatorem (dalej: „Leader”).  Zastrzega się, że ani PTPZ ani Sponsorzy nie ponoszą żadnych 

kosztów uczestnictwa  osób zgłoszonych w ramach Hackathonu, w tym nie opłacają im 

wynagrodzenia, kosztów transportu, pobytu, zakwaterowania etc. 

7. Jeden Przedsiębiorca może zgłosić jeden zespół dla danego Wyzwania, co nie wyklucza jednak 

możliwości zgłoszenia się danego Przedsiębiorcy do więcej niż jednego Wyzwania. Organizator 

może zakwalifikować Przedsiębiorcę w ramach danego Wyzwania i odmówić zakwalifikowania do 

innego, objętego zgłoszeniem. W takiej sytuacji, Przedsiębiorca uczestnicy tylko w tym 

Wyzwaniu, do którego został zakwalifikowany. Organizator nie jest zobowiązany do wyjaśniania 

motywów, którymi się kierował w dokonywaniu kwalifikacji. 

8. Organizator dokona kwalifikacji zgłoszonych Przedsiębiorców do udziału w Hackathonie przede 

wszystkim  w oparciu o ocenę danych zawartych w zgłoszeniu, na podstawie kryteriów 

formalnych oraz merytorycznych uznanych przez niego i Sponsora danego Wyzwania dla tego 

Wyzwania. Organizator, w procesie oceny,  może wystąpić do zgłaszającego się Przedsiębiorcy o 

dodatkowe informacje ze wskazaniem terminu, na ich dostarczenie. 

9. O  zakwalifikowaniu do udziału w  Hackathonie,  Organizator powiadamia tylko tych 

Przedsiębiorców, którzy zostaną wybrani (dalej: łącznie „Uczestnicy”, a każdy z osobna 

„Uczestnik”). Powiadomienie takie zostanie przesłane  pocztą elektroniczną na adres Leadera 

Zespołu; e-mail podany w zgłoszeniu. Zastrzega się, że status Uczestnika ma tylko Przedsiębiorca, 

który został zakwalifikowany do udziału w Hackathonie; statusu tego nie mają poszczególne 

osoby tworzące zgłoszony przez niego zespół. 

10. Organizator ma prawo ogłosić publicznie, podczas Forum lub przed jego rozpoczęciem, o 

dokonanej kwalifikacji do udziału w Hackathonie, jego przebiegu oraz wynikach, na co Uczestnik 

oraz zgłoszone przez niego w ramach zespołu osoby wyrażają zgodę. 

11. Uczestnicy przystępujący do udziału w Hackathonie i zgłoszeni przez nich członkowie zespołów 

akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i Regulaminu Forum. 

12. Uczestnicy przystępujący do udziału w Hackathonie i zgłoszeni przez nich członkowie zespołów w 

ramach Wyzwania nr 1 NFZ  akceptują postanowienia Regulaminu PNFZ. 

13. Organizator ani żaden ze Sponsorów nie zapewniają Uczestnikom ani członkom ich zespołów 

sprzętu, oprogramowania, innych materiałów ani pomieszczeń do wykonania zadań objętych 

Wyzwaniami. Uczestnicy w trakcie Hackathonu korzystają z własnych zasobów, w tym  sprzętu, 

oprogramowania pozyskanego we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za taki sprzęt, oprogramowanie i inne materiały użyte do realizacji Wyzwań.  

14. Projekty/propozycje rozwiązań/efekty prac nad Wyzwaniami  nie mogą być sprzeczne z prawem, 

wykorzystywać zakazanych treści ani naruszać praw lub/ i dóbr osób trzecich. Uczestnicy, a także 

członkowie zgłoszonych przez nich zespołów przystępując do Hackathonu zapewniają, że będą 

działać zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, dobrymi praktykami i zasadami współżycia 

społecznego, respektując w szczególności prawa i dobra osobiste osób trzecich.  

15. Uczestnicy i członkowie zgłoszonych przez nich do udziału w Hackathonie zespołów są 

zobowiązani do: 

(a) przestrzegania  Regulaminu, a w przypadku Wyzwania nr 1 NFZ także  Regulaminu Konkursu 

o nagrodę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  w Digital Healthcare Hackathon,   

(b) stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora lub wyznaczonych przez niego osób, 
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(c) zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności 

do przestrzegania przepisów BHP i bezpieczeństwa pożarowego oraz konsumpcji posiłków i  

napojów w wyznaczonej do tego celu przez Organizatora strefie, 

(d) informować niezwłocznie Organizatora o wszelkich dostrzeżonych podczas Hackathonu 

zachowaniach naruszających przepisy prawna,  dobre obyczaje, dobre praktyki, zasady 

współżycia społecznego, prawa lub dobra osobiste osób trzecich czy też postanowienia 

Regulaminu Hackathon, Regulaminu Forum lub Regulaminu PNFZ. 

§ 3. 

PRZEBIEG HACKATHONU 

1. Hackathon odbędzie się dniach 18 - 19 września 2019. 

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 września  2019. Zastrzega się, że 

nagrodzeni Uczestnicy mogą zostać proszeni o publiczne zaprezentowanie nagradzanego 

rozwiązania. Odmowa takiej prezentacji lub niestawienie się w celu jej dokonania jest traktowane 

jako rezygnacja z nagrody. 

3. Wyzwanie Nr 1 NFZ jest opisane w Regulaminie PNFZ. 

4. Wyzwanie Nr 2 Medicover polega na zadaniach opisanych w zakładce: 

http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/wyzwanie-medicover/   

5. Wyzwanie Nr 3 Lux Med polega na zadaniach opisanych w zakładce: 

http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/wyzwanie-lux-med/ 

6. Uczestnik w ramach Wyzwania, do którego został zakwalifikowany, winien przygotować jedno 

rozwiązanie i przedłożyć je Organizatorowi (wraz z pełną dokumentacją, ew. szkicami, rysunkami, 

opisem etc…) w terminie uzgodnionym z Organizatorem na recepcji Forum.  

7. Organizator w trakcie Hackathonu zapewnia: 

(a) informacje i ew. zasoby informacyjne właściwe dla każdego z Wyzwań.   

Wszystkie udostępnione zasoby podlegają zwrotowi po zakończeniu Hackathonu; Regulamin 

PNFZ określa zasoby zapewniane przez NFZ na rzecz Uczestników Wyzwania Nr 1 NFZ; 

(b) dostęp do Internetu za pomocą sieci WiFi w hotelu Sherathon w Sopocie, 

(c) zasilanie elektryczne za pomocą sieci elektrycznej w hotelu Sherathon w Sopocie, catering 

stosownie do Regulaminu Forum. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany planu Hackathonu  

9. Szczegółowy przebieg Hackathonu zostanie przesłany Uczestnikom (Leaderom) drogą 

elektroniczną na adresy e-mail wskazane w formularzu zgłoszeniowym. 

§ 4. 

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW ORAZ PRZYZNANIE NAGRODY 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową („Jury”), osobną dla każdego z Wyzwań, złożoną z co 

najmniej 3 osób fizycznych, w skład której  wejdą  przedstawiciele Organizatora , Sponsora  oraz 

ekspert/ci . 

2. W części dotyczącej Konkursu o nagrodę Prezesa NFZ, Komisja konkursowa powołana zostanie 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu PNFZ. 

3. W ramach każdego Wyzwania przewidziana jest tylko jedna nagroda dla zwycięskiego Uczestnika. 

Nagroda ta wynosi 10 000 PLN + VAT, czyli 12 300 PLN brutto.  Zastrzega się, że nagroda nie jest 

http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/wyzwanie-medicover/
http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/wyzwanie-lux-med/
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przyznawana poszczególnym członkom zespołu zwycięskiego Uczestnika; ewentualny podział 

nagrody wśród nich jest sprawą wewnętrznych ustaleń zwycięskiego Uczestnika z członkami 

zgłoszonego przez niego zespołu. Każda z nagród jest   fundowana ze środków Sponsora danego 

Wyzwania, które Sponsor ten przygotował.   

4. Organizator nie przyrzeka ani nie sponsoruje żadnej z nagród, a jedynie zawiaduje przebiegiem 

Hackathonu współdziałając ze Sponsorami.   

5. Do zadań Jury  danego Wyzwania należy w szczególności: 

 ustalenie, czy Uczestnik dochował terminu i innych aspektów formalnych związanych z 

przedłożeniem Jury rozwiązania danego Wyzwania; 

 ocena  przedłożonych przez Uczestników rozwiązań, w tym pod kątem realizacji Regulaminu 

Hackathonu i Regulaminu Forum, a w przypadku Wyzwania nr 1 NFZ – także Regulaminu 

PNFZ, jego zgodności z wymaganiami ze Strony Sponsora, trafność, nowatorstwo rozwiązania 

itp… 

 wybór zwycięscy danego Wyzwania.  

6. Zastrzega się, że Jury może uznać, że żadne z rozwiązań dla danego Wyzwania nie zasługuje na 

nagrodę. W takiej sytuacji jego przedstawiciel wyda stosowny komunikat, zawierający istotne 

kwestie dot. zgłoszonych rozwiązań, ich oceny i przyczyn, dla których nagroda  nie została 

przyznana.  

7. Żadnego z Uczestników Hackathonu ani żadnemu z członków zgłoszonych przez nich zespołów 

nie przysługuje roszczenie wobec Organizatora o przyznanie czy wydanie nagrody.  

8. Decyzje Jury mają charakter ostateczny.  

9. Uczestnicy Hackathonu zaprezentują swoje prace w  dniu 19 września 2019 r. w miejscu 

wskazanym przez Organizatora. Niestawienie się na prezentację jest jednoznaczne z wycofaniem 

udziału z Hackathonu. 

10.  Uczestnik, któremu Jury przyznało nagrodę nie może przenieść prawa do przyznanej mu nagrody 

na osobę trzecią. 

11. Odmowa przyjęcia nagrody przez  zwycięskiego Uczestnika jest jednoznaczna z wycofaniem się 

przez niego (wraz z jego zespołem) z Hackathonu. W takiej sytuacji Jury podejmie decyzję, czy 

nieprzyjęta nagroda przypadnie innemu Uczestnikowi czy też nie zostanie nikomu innemu 

przyznana. 

12. Zwycięskie rozwiązanie może zostać  udostępnione publicznie  przez Organizatora na zasadach 

licencji Creative Commons przy uznaniu autorstwa oraz z możliwością dalszego korzystania na 

tych samych warunkach (CC-BY-3.0 PL), z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w 

Regulaminie PNFZ. Z ww. tytułu Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia ani 

żadnej innej rekompensaty na rzecz twórców ani zwycięskiego Uczestnika. 

13. Odbiór każdej z nagród poprzedzony będzie podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, 

z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w Regulaminie PNFZ. 

                                                                         § 5.   

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Uczestnicy i członkowie zgłoszonych zespołów przystępując do Hackathonu oświadczają 

jednocześnie, że przysługują im niczym nieograniczone prawa autorskie majątkowe do rozwiązań 

przygotowanych dla Wyzwań, rozwiązania te są oryginalne i nie naruszają praw ani dóbr osób 

trzecich, w szczególności nie naruszają cudzych praw własności intelektualnej.  
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2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych  Regulaminie PNFZ a dot. rozwiązania dla 

Wyzwania Nr 1 NFZ oraz w Regulaminie, prawa autorskie majątkowe, o których mowa w ust. 1 

pozostają przy Uczestnikach i członkach zgłoszonych zespołów, stosownie do obowiązujących 

przepisów prawnych.  Każdy z pozostałych Sponsorów (Luxmed i Medicover) może jednak  

uzależnić wydanie zasponsorowanej nagrody od podpisania umowy, na mocy której dojdzie do 

przeniesienia przez zwycięskiego Uczestnika (stosownie do  wyboru odpowiednio Luxmed i 

Medicover ), bez odpłatności z tego tytułu, praw autorskich majątkowych do swojego 

rozwiązania lub udzielenia nieograniczonej w czasie ani przestrzeni licencji z prawem do 

sublicencji na  Sponsora w zakresie, w tym na polach eksploatacji, określonych w  § 4 Regulaminu 

Forum , bez odpłatności z tego tytułu. 

3. Na mocy Regulaminu Hackathon Organizator i Sponsorzy uzyskują, nieodpłatnie, nieograniczone 

w czasie ani w przestrzeni licencje, z prawem do sublicencji, w zakresie, na polach eksploatacji i 

stosownie do postanowień § 4 Regulaminu Forum do utworów powstałych w ramach 

Hackathonu – każdej ich postaci/wersji.  

4. Własność egzemplarzy utworów z datą ich przekazania przez Uczestnika Organizatorowi 

przechodzi na Sponsora tego Wyzwania, dla którego utwór został stworzony. 

§ 6. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Osoby fizyczne będące Uczestnikami Hackathonu, w tym członkowie zgłoszonych przez 

Przedsiębiorców do udziału w nim zespołów,   wyrażają  zgodę na przetwarzanie przez PTPZ z ich 

danych osobowych udostępnionych w ramach formularza zgłoszenia przy zgłoszeniu udziału w 

Hackathonie, a także innych, o ile zostaną przez nie podane już po zgłoszeniu, dla realizacji celów 

Hackhathonu i postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z przepisami 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie udostępnionym przez 

Uczestnika, np. w formularzu zgłoszeniowym . Dane będą przetwarzane wyłącznie dla celów 

Hackathonu i zapewnieniu przestrzegania niniejszego Regulaminu. Powyższe obejmuje też zgodę 

na udostępnienie ww. danych temu Sponsorowi tego Wyzwania, w którego wykonaniu osoby 

fizyczne biorą udział.  

2. Zwycięski Uczestnik, który odbierze nagrodę, uczyni we współdziałaniu z jej Sponsorem zadość 

wymogom prawa dot. rachunkowości i podatków.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie danych w zakresie wskazanym w 

formularzu zgłoszeniowym do udziału w Hackhathonie jest warunkiem wzięcia udziału w tym 

wydarzeniu. 

4. 4.Informuje się, że: 

 administratorem danych osobowych, o których wyżej mowa,  jest Organizator  , którego 

adres siedziby i pełna nazwa zostały wskazane w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.  

Organizator wykonuje swój obowiązek informacyjny w szerszym zakresie w § 5 Regulaminu 

Forum. 

 Organizator upoważniony jest do udostępnienia Sponsorom -  sformułowanych przez nich 

Wyzwań  danych osobowch Uczestników oraz zgłoszonych przez nich  zespołów, na potrzeby 

wyłonienia zwycięzców poszczególnych Wyzwań oraz zawarcia umowy dot. praw autorskich 

do zwycięskiego rozwiązania. Sponsor staje się w tym zakresie administratorem 

udostępnionych danych.     
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                                                                          § 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www.: 

http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/.   

2. Organizator może do 17.09.2019 roku dokonać zmiany terminu Hackathonu lub go odwołać. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany daty Hackathonu. 

3. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych 

osobowych lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa, upoważniają Organizatora do 

wykluczenia Uczestnika z Hackathonie. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

5. Z tytułu uczestnictwa, także aktywnego, w Hackathonie nie przysługuje nikomu żadna 

odpłatność, wynagrodzenie, odszkodowanie czy inna rekompensata od Organizatora, chyba, że 

co innego wynika z zawartej z nim umowy. Wszelkie zgody, akceptacje, zezwolenia, licencje, 

uprawnienia, w tym do korzystania z wizerunku, wykonań czy pracy/wytworów cudzej pracy 

udzielone Organizatorowi w związku z ww. wydarzeniami mają charakter nieodpłatny, chyba że 

odrębna umowa z nim zawarta stanowi inaczej. Organizator nie zwraca też żadnych 

kosztów/wydatków poniesionych w związku z takim uczestnictwem ani ich nie ponosi, chyba, że 

z zawartej z nim umowy wynika wprost takie zobowiązanie.  

6. Organizator ma prawo dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie z ważnych 

przyczyn. Do ważnych przyczyn zalicza się np. siłę wyższą, wycofanie się Sponsora. Zmiany 

wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej www. 

http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/  

http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/
http://forumezdrowia.pl/2019/hackathon/

