
 

 

 

Regulamin konkursu Food Waste Hackathon Wrocław 

I. Informacje ogólne 

1. Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą przy ul. 
C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Biuro konkursu znajduje się w Instytucie Inżynierii 
Rolniczej przy ul. Chełmońskiego 37a, 51-630 Wrocław. Organizator działa w ramach i 
współpracuje z partnerami projektu STREFOWA http://www.interreg-
central.eu/Content.Node/STREFOWA.html. 

2. Konkurs odbywa się w dniach 17-19 listopada 2017 w Hotelu Mercure Wrocław Centrum przy 
pl. Dominikańskim 1, 50-159 Wrocław 

3. Celem konkursu jest opracowanie projektu aplikacji sieciowych/mobilnych mających pomóc 
w zapobieganiu marnowaniu żywności i racjonalnym gospodarowaniu jej odpadami. 

 

II. Zasady uczestnictwa 

1. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych. 

3. Liczba uczestników ograniczona jest do 45 osób. O dopuszczeniu do udziału decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

4. Zgłoszenia uczestników dokonuje się na stronie http://www.reducefoodwaste.eu/zapisz-sie-
do-hackathon.html. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zgłoszenie uczestnika na 
miejscu w dniu rozpoczęcia konkursu. 

5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz 
zobowiązuje się do przestrzegania zasad porządkowych i bezpieczeństwa obowiązujących w 
miejscu odbywania się konkursu, a także owocnej współpracy w atmosferze wzajemnego 
zrozumienia. 

6. Potwierdzeniem udziału w konkursie jest podpis na liście uczestników, która będzie dostępna 
w biurze organizatora i w Hotelu Mercure Wrocław Centrum 

 

III. Przebieg konkursu 

1. Podczas konkursu zadaniem uczestników jest opracowanie projektu aplikacji 
sieciowej/mobilnej oraz zaprezentowanie go, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez 
organizatora w trakcie konkursu.  

2. Uczestnicy pracują w wyznaczonym czasie, w zespołach wieloosobowych, których skład 
zostanie ustalony podczas konkursu. 

3. Uczestnicy przygotują projekty w całości samodzielnie, korzystając z własnego sprzętu i 
własnych narzędzi programistycznych. Organizator nie zapewnia nadzoru nad mieniem 
uczestników.  

4. Podczas konkursu może być używany język angielski (m.in. komunikacji z zagranicznymi  
partnerami organizatora i ekspertami, przygotowywania dokumentacji). Organizator nie 
zapewnia tłumaczenia. 
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5. Organizator zapewnia uczestnikom:  

a) miejsce do pracy z dostępem do Internetu i zasilania elektrycznego;  

b) miejsce do odpoczynku; 

c) wyżywienie i napoje zgodnie z agendą;  

d) konsultacje ekspertów z zakresu tworzenia aplikacji i tematyki odpadów żywności. 

6. Konkurs podzielony jest na 3 główne etapy: 

1) otwarcie konkursu, przedstawienie zasad, prezentacja wyzwań (challenges); 

2) tworzenie zespołów, praca nad projektem aplikacji i prezentacją; 

3) przekazanie do oceny i prezentacja projektów, ocena projektów przez jury, wyłonienie 
zwycięzców i wręczenie nagród, zakończenie konkursu. 

Szczegółowa agenda konkursu dostępny jest na stronie http://www.reducefoodwaste.eu. 

7. Projekty są oceniane przez wyznaczone przez organizatora jury, na podstawie kryteriów 
wskazanych w załączniku Food Waste Hackathon Jury Information. 

 

IV. Nagrody 

1. Twórcy najlepiej ocenionego projektu otrzymają nagrody rzeczowe dostarczone przez 
fundatorów. 

2. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu zakończenia konkursu. 

3. Nagrody zostaną osobiście przekazane członkom zwycięskiego zespołu przez fundatorów. 

4. Przyznane zwycięzcom nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na równowartość 
pieniężną. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień. W stosunku do 
wyróżnień stosuje się odpowiednio pkt. 2)-4) 

 

V. Prawa autorskie, ochrona wizerunku i danych osobowych 

1. Uczestnik oświadcza, iż jest autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas 
konkursu oraz iż te prace nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 

2. Projekty wykonane w czasie konkursu przez uczestników stają się publicznie i nieodpłatnie 
dostępne do wykorzystania na zasadach open source (zgodnie z licencją Creative Commons). 

3. Przebieg konkursu może być fotografowany i filmowany przez organizatora lub podmioty z 
nim współpracujące. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację oraz zgodę na to, by 
Organizator, oraz spółka Orbis S.A. siedzibą w Warszawie właściciela Hotelu Mercure 
Wrocław Centrum przy pl. Dominikańskim 1, 50-159 Wrocław wykorzystywały bezpośrednio 
lub pośrednio w całości lub części, mój wizerunek, dla celów reklamowych, marketingowych 
lub na potrzeby reklamowe działalności prowadzonej przez Orbis S.A., przy czym mój 
wizerunek może być wykorzystywany bezpłatnie i wielokrotnie. Prawa do mojego wizerunku 
przeniesione na mocy niniejszego upoważnienia obejmują prawo do powielania mojego 
wizerunku i upubliczniania go we wszelkich środkach przekazu, w szczególności w książce, 
magazynie, periodyku, broszurze, pakiecie, katalogu, przewodniku, mediach 
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społecznościowych (m.in. Instagram, Facebook), dowolnym produkcie elektronicznym, 
cyfrowym lub video, Internecie, Intranecie, we wszelkich przekazach rozpowszechnianych, 
np. w kinie, telewizji rozsiewczej, drogą satelitarną, kablową lub w naziemnej telewizji 
cyfrowej oraz ogólnie w dowolnym innym środku przekazu używanym aktualnie lub mogącym 
powstać w przyszłości i przy wykorzystaniu dowolnego procesu używanego aktualnie lub 
mogącego powstać w przyszłości. Wyrażam ponadto zgodę na rozpowszechnianie mojego 
wizerunku bez oznaczania go imieniem, nazwiskiem ani pseudonimem. 

4.  Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 
2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, 
komunikowania się z uczestnikami, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz dokonania 
rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanych wygranych. Administratorem danych osobowych 
uczestników zebranych w związku z konkursem jest organizator. Uczestnicy mają prawo do 
wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez 
uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Dane 
osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora nie dłużej niż to będzie 
konieczne do należytego przeprowadzenia konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
Po upływie tego okresu dane osobowe uczestników zostaną przez organizatora usunięte. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień regulaminu upoważnia 
organizatora do wyłączenia tej osoby z udziału w konkursie oraz powoduje utratę prawa do 
nagrody. 

2. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień 
niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany daty konkursu jak również 
anulowania konkursu bez dokonania wyboru zwycięzcy. 

4. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres 
korespondencyjny organizatora (Instytut Inżynierii Rolniczej, ul. Chełmońskiego 37a, 51-630 
Wrocław), z dopiskiem "Reklamacja hackathon” w terminie do 7 od zakończenia konkursu. 
Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane. 

5. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 
dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie 
uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może 
wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy 
reklamacji. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy 
prawa polskiego.  



 

 

 

Załącznik 

 

Food Waste Hackathon Jury Information 

Thank you for taking part in this Food Waste Hackathon and helping us find the best idea to 

#reducefoodwaste in Poland and Central Europe. To help you choose we have specified the criteria for 

you. Please choose one of the jury team to present the decision and mention a few sentences of what you 

liked about every idea.  

 

Criterias 

1. Impact Food Waste 

2. Plan to execute 

3. Output from the weekend 

 

1. How big is the potential impact to reduce food waste? 

We know that this is hard to estimate and it depends on many factors (mostly on what kind of idea it is). 

Please weigh this criteria less important than the other two. 

▫ Will it reach many people? 

▫ Will it change people’s behaviour? 

▫ Will it help reducefoodwaste in amounts?  

 

2. How well is the plan for execution? 

▫ Did the team consider important factors for implementation?  

▫ Is it a realistic approach to solve the challenge? 

 

3. How do you judge the output from the weekend? 

▫ How do you like the design? 

▫ How do you like the plan behind the solution? 

▫ How much did they achieve in those 2 days? 


