ОБЩИ УСЛОВИЯ
за участие в хакатон, посветен на 10-годишното членство на България в
Европейския съюз
София Тех Парк, 12-13 май 2017г.
I. Организатор
Хакатонът е посветен на 10-годишното членство на България в Европейския съюз
и се инициира от Представителството на Европейската комисия в България и
Столична община.
Организатори са: Асоциация за развитие на София (наричана по долу
Организатор), в партньорство със Софтуерен университет, Фондация Webit,
UPNETIX.
II. Право на участие
В хакатона са поканени да участват всички български граждани, които имат технически
умения, визия за бъдещето, креативни идеи и смелостта да ги защитават и отстояват.
III. Условия за участие
(Поради големия интерес в процеса на регистрация в „Условията за участие“
организаторите добавят следните правила, отразени по-долу в червено.)
В Състезанието има право да участва всяко физическо лице, наричано по-долу
Участник, което отговаря на следните условия:
- Да има навършени 18 години; В хакатона могат да участват лица под 18г. при
спазване на условията съгласно нормативната уредба за участие на ученици в
извънкласни инициативи.
- Да участва в отбор от минимум 2-ма и максимум 10 души; Разрешава се
регистрация на отделни физически лица, които имат възможност да формират
отбори при стартиране на хакатона или да се присъединят към някой от вече
регистрираните отбори, ако бъдат поканени от самия отбор.
- Да е регистрирано за редовно участие в хакатона, според правилата и
настоящите Общи условия.
- Да носи със себе си собствен PC (преносим компютър).
За да участвате в състезанието е необходимо да направите следното:
Стъпка №1: Регистрация
Краен срок за регистрация: 8 май 2017г. Предвид правилата за почивните
дни срокът се удължава до 11 май 2017г.

На интернет страницата на Асоциация за развитие на София и на фейсбук
страницата Сподели София е публикувана регистрационна форма (линк), в
която всеки Участник трябва да попълни следните данни:
- Име на отбор;
- Име и фамилия;
- Възраст;
- Име на университет/организация/фирма;
- Населено място в България или чужбина;
- Актуални координати за обратна връзка.
Стъпка №2: Присъствие
Всички регистрирани участници са поканени на 12 май 2017г. от 9:00ч. в
Експериментариума на София Тех парк за участие в хакатона. Програмирането
започва в 10:30ч. на 12 май и ще приключи в 10:30ч. на 13 май 2017г.
След приключване на програмирането следва представяне на технологичните решения
пред журито, което ще продължи до 12:30ч. Церемонията по награждаването е
планирана за 13:00ч. на 13 май 2017г.
Стъпка №3: Отборна работа
Всеки отбор се задължава да определи свой лидер, който да представлява членовете на
отбора, в случай, че представения проект/технологично решение бъде отличен и
получи награда. Членовете подписват декларации, с което упълномощават лидера да
приеме наградата за отбора. Подаването на декларациите е задължително условие за
представяне на технологичното решение пред журито. Няма да бъдат разглеждани
проекти без предоставяне на декларации. Лидерът на отбора следва да се идентифицира
с документ за самоличност.
Стъпка №4: Представяне
Всеки отбор разполага с 5 мин. за представяне на проекта си пред журито. Отборът
преценява как и чрез какви визуални средства ще представи своето технологично
решение на посочените предизвикателствата.
IV. Награди
Наградите ще бъдат връчени на победителите на 13 май 2017г. от 13:00ч.
Присъствието на наградените отбори в церемонията по награждаването е
задължително.
- Първа награда: 10 000 лева
- Втора награда: 5 000 лева
- Трета награда: 3 000 лева
Специални награди: Екипите -участници в хакатона имат възможност да представят
своите проекти пред Партньори на инициативата, които сами ще изберат проект и ще
предложат начин, по-който да го подкрепят.
Допълнителните награди са осигурени от:
Ева Паунова – Майдел, евродепутат, посланик на европейската инициатива Code
Week. Наградата включва покана за посещение на събития по време на Code Week 2017
в Брюксел;
MICROSOFT;
MTEL: Награда на публиката;
ONTOTEXT: Ваучери за предстоящи онлайн обучения по Семантични технологии;
WEBIT: Безплатни билети за Webit 2018.

COWORKING BANSKO: Безплатен Пакет LIGHT 5. Пакет LIGHT 5 включва
безплатно ползване на пространството (24 часов достъп) за 5 дни в рамките на 1 месец (
по избор на екипа), както и достъп до събитията в Coworking Bansko по време на този
период.
Организаторът си запазва правото, при несъответствие на данните на печеливш
Участник/Отбор и/или при попълнени неверни данни за контакт и други груби етични
или правни нарушения, да предостави отличието на друг Участник/Отбор по реда на
номинациите. При невъзможност за установяване на контакт с някои от отличените
Участник/Отбори и/или при попълнени некоректно или неверни данни, наградата се
предоставя на следващия класиран Участник/Отбор по реда на класирането.
V. Отговорност на Организатора и/или трети лица, заети с инициативата
При всички случаи, спечелилият Участник/Отбор ще получи наградата, за която е
отличен, съгласно условията посочени тук. С предаване на наградата на посоченият
лидер на отбора, Организаторът и/или трето лице, заето с инициативата се
освобождава от всяка по-нататъшна отговорност. Споровете между трети лица относно
правото на собственост върху проекта, не засягат принципа на предаване на отличието
от Организатора на лицето, чиято претенция е представена пред Организатора,
съгласно разпоредбите на тези Общи Условия. Личните данни на Участниците
подлежат на проверка от Организатора.
Организаторът не се задължава да води кореспонденция относно претенции за участие
в хакатона, предявени след края му.
VI. Забрана за трансформация на отличията
Спечелилият отбор в хакатона може да получи единствено обявената награда.
Предметните награди не могат да се трансформират в парична равностойност.
VII. Прекратяване на Хакатона
Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Хакатона по
всяко време, без изброяването да е изчерпателно, в случай че настъпят материални
злоупотреби, нарушаване на Общите условия на хакатона или форсмажорни
обстоятелства. Прекратяването на Хакатона се обявява на интернет страницата и
фейсбук страницата на Асоциация за развитие на София. В тези случаи на Участниците
не се дължи компенсация.
VIII. Спорове
Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците се решава чрез
преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се
решава от компетентните съдилища в гр.София. Настоящата разпоредба има силата на
изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.
IX. Публичност и лични данни
С участието си в настоящия хакатон Участниците декларират и се съгласяват, че
предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в
Хакатона и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в
Хакатона, като предоставят изричното си съгласие, Организаторът да обработва
предоставените от тях лични данни, включително да ги предоставя на трети лица, както
и се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат
разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от

Организатора и/или посочено от последния трето лице, като Организаторът не дължи
заплащане за това, включително, но не само, в случай на получаване на награда.
Личните данни, събрани за целите на настоящия Хакатон, се предоставят от
Участниците доброволно като последните имат право на достъп до тях и коригиране на
така събраните данни. Личните данни на участниците ще бъдат ползвани само и
единствено във връзка с конкретния Хакатон неговото рекламиране.
Спечелилият Участник се съгласява, че той и отбора, в който участва, могат да бъдат
снимани по време на церемонията и събитието – и снимките с негово и тяхно участие
да бъдат публично разпространявани от Организатора чрез различни комуникационни
канали и използвани в други рекламни кампании и събития.
X. Общи Условия
Общите условия са достъпни на Интернет адрес: http://fond.sofia-da.eu/bg/bg10xeuхакатон-2017

Участвайки в този Хакатон, Участниците приемат задължителността на тези Общи
Условия и се съгласяват да спазват техните и разпоредби.
Координатор на кампанията и лице за контакти от страна на Организатора:
Албена Начева, 0879 651 043 a.nacheva@sofia-da.eu; office@sofia-da.eu

