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Regulations 

Atos ServiceNow Hackathon 

§ 1 

GENERAL PROVISIONS 

1. Regulations stipulated below specify terms and conditions on which event named Atos 

ServiceNow Hackathon (hereinafter referred to as the Hackathon) takes place.  

2. Event shall be divided in two parts: theoretical and practical. Theoretical part shall be held in the 

form of an interactive lecture and exercise. Practical part shall be held in the form of a 

competition, where the best two teams from “professionals” and the best two teams from 

“contenders” shall receive prizes.  

3. Person taking part in this event shall be hereinafter referred to as the Participant. 

4. Person taking part in the practical part, hereinafter referred to as the Hackathon Participant, shall 

compete with other teams, using their personal computer (at least one per each team).  

5. The organizer of the Hackathon is Atos Global Delivery Center Polska sp.z o.o., ul. Kraszewskiego 

1, 85-240 Bydgoszcz, hereinafter referred to as the Organizer.  

6. The founder of prizes is Atos Global Delivery Center Polska sp.z o.o., hereinafter referred to as the 
Founder.  

7. The Hackathon shall be held on November 22, 2019 in lecture hall 1B and two adjacent lecture 

halls of Auditorium Novum (located at ul. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz). The 

building is located at the University of Science and Technology in Bydgoszcz and is further referred 

to as the Event Area. 

8. The leitmotif of the Hackathon shall be development of technological and programming solutions 

based on the business process automation platform - ServiceNow. 

 

§ 2 

TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION 

1. Participation in the Hackathon, both the theoretical and practical part, is free, voluntary and 

addressed to: 

A. IT Specialists (architects, developers, testers and related) 

a. Familiar with ServiceNow platform and demonstrating experience of the 

platform 

b. Demonstrating experience but not familiar with ServiceNow  

B. Managers, students, graduates 

2. The Organizer shall disseminate the information about start of recruitment of Participants through 

Organizer’s own channels of promotion (website, social media, mailing to interested persons, 

posters, etc.)  

3. Any adult who has submitted an application and has been positively verified (e-mail confirmation 

by Nov 18th, 2019) by the Organizer may become the Hackathon Participant. 

4. The Participant declares that there are no health contraindications for him to participate in the 

Hackathon. The organizer shall not be held liable for the Participant statement nor health 

condition. 

5. In order to participate in the Hackathon, the Participant must complete online application form 

available at http://atosservicenowhackathon.pl, accept provisions of present Regulations and be 

positively verified by the Organizer. Submitting application shall be understood as acceptance of 
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present Regulations. Final day of submitting application for participation in the Hackathon is 

November 18, 2019. 

6. Persons willing to participate in the Hackathon shall submit applications for qualification 

individually. Prior the start of the Hackathon, 10 teams will be formed the arrived Hackathon 

Participants. The organizer reserves the right of final vote in teams formation. 

7. The maximum number of people who can take part in the Hackathon is 100. The number of teams 

will depend on the number of the Hackathon Participants. 

8. Personal Data Administrator shall be Atos Global Delivery Center Polska sp.z o.o., ul. 

Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz. Each Participant shall have the right to inspect, correct and 

delete their personal data by addressing the administrator's representative (send an e-mail to 

wiktor.karczewski@atos.net). The purpose of collecting and processing Participant's data is to 

report, organize and promote the Hackathon. The application for the Hackathon is done by filling 

out the third-party application form, SurveyMonkey, which in its activities is guided by the 

privacy policy available at: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-

policy/?ut_source=footer  

 

§ 3 

HACKATHON CONTEST 

 

1. The Hackathon shall be held on November 22, 2019 from 09:00 to 21:00 

2. The theoretical part shall include: 

1) Introduction to newest release of the ServiceNow platform  

2) Live exercise, where Participants shall have the opportunity to execute exercise on their 

computer step by step along with the Lecturer 

3) Information on current Atos’ projects and development opportunities  

4) Q&A 

The theoretical part shall be mandatory for each Participant. Points 1) and 2) shall be run by a special 

guest: Service Now company – platform distributor. This part will be presented in English. 

3. The practical part shall include: 

1) The Hackathon Opening, team forming and assigning tasks to each team 

2) The Hackathon – team work on Participant’s computers, min. 1 computer per each team 

3) Solutions presentations (so-called Projects) by teams’ representatives, selection of winners, 

awards ceremony and the Hackathon Closing.  

Teams can communicate in any language while working, but they must use English to communicate 

with special guests. Points 1) and 3) shall be held in English. 

The practical part is optional, participation shall be based on the declared willingness to participate 

during submitting the participation application or at the Organizer, latest before the start of the 

practical part. 

 

4. Hackathon Participants shall be divided into „professionals” (5 teams) and “contenders” (5 teams) 

with following key:  

• „professionals” – teams with predominant number of experienced Participants, especially 

experienced with ServiceNow  

• „contenders” – teams with predominant number of unexperienced Participants and / or 

Participants not familiar with ServiceNow 

Each team of „professionals” and „contenders” shall choose their name independently. 

 

5. During the Hackathon the Organizer shall provide: 

1) Internet access through secured Wi-Fi connection   

2) Power supply 

https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=footer
https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=footer
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3) Limited selection of food and beverages  

4) Substantive support of mentors with adequate competences 

5) Chairs and tables for Participants, Jury and mentors  

6) Multimedia projector intended for the presentation of Projects on stage 

7) Flipchart for each team  

8) Materials used during the conference after its completion (via e-mail)  

6. Other than stipulated hereabove, the Participant is obliged to use their own equipment and other 

tools necessary for participation in the Hackathon  

7. The Organizer shall not be held responsible for any items left, lost or stolen during the Hackathon  

8. Participants are required to comply with safety rules, Occupational Hygiene and Safety rules and 

fire protection regulations in force at the facility where the Hackathon is held. Each Participant 

shall receive an ID from the Organizer that he shall be obliged to wear until the end of the 

competition. 

9. It is forbidden to bring items that may pose a direct threat to the safety of the Participants, such 

as: firearms, gas weapons, stun gun, gas thrower, knife, club, chain, explosives and flammable 

materials, smoke candle, laser and items that could be used as missiles, and any similar objects to 

the Event Area. 

10. It is forbidden to bring bottles or glass packaging to the Event Area. 

11. It is strictly forbidden to bring and consume alcoholic beverages and other intoxicants or 

psychotropic substances. 

12. It is forbidden to use open fire and smoke outside the areas designated for smoking  

13. t is forbidden to bring flags and banners, sound emitting devices, animals, racist, xenophobic and 

propaganda materials, as well as - without obtaining the prior authorization of the Organizer - 

posters, leaflets and political agitation and other advertising materials or activities. 

14. It is forbidden to conduct any commercial activity without the Organizer's authorization 

15. n the event of inappropriate behavior or non-compliance with the rules of the competition, the 

Participant will be subject to consequences including removal from the Event Area  

16. The organizers reserve that the data as well as computer systems and programs provided may not 

be used for purposes other than to participate in Hackathon. 

§ 4 

WINNERS’ APPOINTMENT AND AWARD RECOGNITION 

1. After Hackathon’s completion each of 10. teams designate the leader who presents the work of 

the group (Project) within 10 minutes time. In next step, jury appointed by Hackathon’s Organizer 

votes and chooses 2 (two) best projects within „professionals” and 2 (two) best projects within 

„contenders”. It is determined based on following criteria: 

i creativity  

ii ingenuity 

iii  novelity 

iv usefulness 

v the unique features of presented projects  

2. Prepared projects are evaluated by the board conceived to consist of:  

A. Individual representatives of the Organizer- 5 people  

B. Hackathon’s group representatives („leaders”) – 10 people 

Board’s decisions are public and final. There is no possibility to appeal against the result of the 

election. Group’s representatives cannot vote for their own team. 

3. Delivered project must be prepared based on individual work of participants (it is not allowed to 

use the outside support). 
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4. Awards, diplomas and gadgets are provided within Hackathon competition. 

5. Awards cannot be exchanged for money or other awards.  

6. In case of the need to encrust the income tax for won awards from natural person (i.e. awards 

which value exceed 760 PLN) the sponsors will not provide additional financial awards to cover 

the tax fee. 

§ 5 

INTELLECTUAL PROPERTY 

1. The owners of the intellectual property of works created during the Hackathon are its participants.  

2. The participant certifies to be an author or co-author of all works prepared during the Hackathon 

and that this work does not affect any rights of third parties. The participant certifies that he takes 

the responsibility in respect of claims coming from third parties, addressed towards the Organizer 

which could arise due to participation in Hackathon.  

3. The image of people staying within the event area could be captured and then widespread and 

distributed for documentary, reporting, advertising or promotional reasons. The entry into event 

area confirms the acceptance of the participant to use his image in regard to production, 

representation, advertisement or the use of films, videos or audios from mass event in press, not 

limited territorially. The image could be used both by Organizer and a Founder.  

 

§ 6 

FINAL PROVISIONS 

1. This Policy enters into force as per 15th of October 2019.  

2. In justified cases the Organizer reserves the right to change the provisions of this Policy.  

3. The final interpretation of this Policy belongs to the Organizer. 

4. In cases not included in this Policy the final decision belongs to Organizer. 

5. The Policy is available on webpage http://atosservicenowhackathon.pl/ and directly by the 

Organizer. 

6. In case of life or health endangerment the event may be stopped by giving all security rules for all 

participants by the Event Area’s Administrator.  

7. The Organizer does not take the responsibility resulting from the cancellation or reschedule of the 

Hackathon event and all claims are excluded.  

8. By declaring the participation in Hackathon the participant accepts and commits to comply with 

the provisions of this Policy.  

9. By accepting this Policy and entering the event area the participant confirms that there are no 

medical restrictions to participate in this event and that participation is on his own responsibility.  

10. By accepting this Policy and entering the event area the participant notes that Organizer does not 

insure participants against unfortunate accidents.  

11. All violations of this Policy especially indication of false personal data or violation of legislation 

authorize the Organizer to exclude the participant from the Hackathon event.  

 

 

 

 

 

http://atosservicenowhackathon.pl/
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 Regulamin 

 

Atos ServiceNow Hackathon 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

9. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Atos 

ServiceNow Hackathon, zwane dalej Hackathonem.  

10. Wydarzenie podzielone zostało na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna odbędzie się 

w formie interaktywnego wykładu oraz ćwiczenia. Część praktyczna odbędzie się w formie 

konkursu z nagrodami dla najlepszych dwóch zespołów z „professionals” i dwóch z „contenders”. 

11. Osoba biorąca udział w wydarzeniu jest nazywana dalej Uczestnikiem. 

12. Osoba biorąca udział w części praktycznej, zwana dalej Uczestnikiem Hackathonu, będzie 

rywalizować z innymi zespołami przy użyciu własnego komputera (minimum jeden na grupę).  

13. Organizatorem Hackathonu jest Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 1, 

85-240 Bydgoszcz, zwana dalej Organizatorem. 

14. Fundatorem Nagród jest firma Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o., zwana dalej 
Fundatorem. 

15. Hackathon organizowany jest w dniu 22 listopada 2019 r. w sali 1B oraz dwóch salach ościennych 

w Auditorium Novum, ul. Profesora Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz. Budynek położony 

jest na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i jest dalej zwany 

Terenem Imprezy. 

16. Motywem przewodnim Hackathonu jest tworzenie rozwiązań technologicznych i 

programistycznych opartych o platformę automatyzacji procesów biznesowych - ServiceNow. 

 

§ 2 

ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU 

9. Udział w Hackathonie zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej jest bezpłatny, dobrowolny 

i adresowany do: 

C. Specjalistów branży IT (architektów, programistów, testerów i pokrewnych) 

a. znających platformę ServiceNow i posiadających doświadczenie   

b. posiadających doświadczenie, ale nie znających ServiceNow  

D. Managerów, studentów, absolwentów  

10. Informację o rozpoczęciu naboru Uczestników, Organizatorzy upowszechniają za pomocą 

własnych kanałów promocji (strona www, media społecznościowe, mailing do zainteresowanych 

osób, plakaty itp.). 

11. Uczestnikiem Hackathonu może zostać każda osoba dorosła, która złożyła aplikację i została 

pozytywnie zweryfikowana (potwierdzenie pocztą elektroniczną do dnia 18 listopada 2019 ) przez 

Organizatora. 

12. Uczestnik stwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby mógł uczestniczyć w 

Hackathonie. Organizator ma wyłączoną odpowiedzialność z tego tytułu. 

13. Warunkiem udziału w Hackathonie jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego on-line 

zamieszczonego na stronie http://atosservicenowhackathon.pl, akceptacja postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz pozytywna weryfikacja przez Organizatora. Zgłoszenie jest rozumiane 

http://atosservicenowhackathon.pl/
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jako akceptacja niniejszego Regulaminu. Ostatnim dniem wysłania zgłoszenia udziału w 

Hackathonie jest 18 listopada 2019 r. 

14. Chętni do udziału w Hackathonie składają wnioski o zakwalifikowanie indywidualnie, ale przed 

rozpoczęciem Hackathonu, z grupy przybyłych Uczestników Hackathonu uformowanych zostanie 

10 zespołów. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego głosu przy formowaniu zespołów. 

15. Maksymalna liczba osób, która mogą wziąć udział w Hackathonie wynosi 100. Liczebność zespołów 

uzależniona będzie od liczby Uczestników Hackathonu. 

16. Administratorem danych osobowych jest Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o., ul. 

Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz. Każdy uczestnik ma prawo wglądu, poprawiania i usuwania 

swoich danych osobowych poprzez kontakt pisemny z reprezentantem administratora wysyłając 

maila na adres wiktor.karczewski@atos.net. Celem zbierania i przetwarzania danych 

Uczestników jest raportowanie, organizacja i promocja Hackathonu. Aplikacja na Hackathon 

następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego firmy trzeciej, SurveyMonkey, która 

w swej działalności kieruje się polityką prywatności dostępną pod adresem: 

https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=footer 

 

§ 3 

PRZEBIEG HACKATHONU 

 

17. Hackathon odbędzie się dnia 22 listopada 2019 r. od godziny 09:00 do godziny 21:00. 

18. Część teoretyczna obejmie: 

1) Wprowadzenie do najnowszej wersji platformy ServiceNow 

2) Ćwiczenie na żywo, gdzie uczestnicy będą mieli okazję wykonywać na własnych komputerach, 

krok po kroku zadanie wraz z prowadzącym 

3) Informacje o aktualnych projektach w Atos i możliwościach rozwoju 

4) Sesja pytań i odpowiedzi 

Część teoretyczna jest obowiązkowa dla każdego Uczestnika. Punky 1) i 2) prowadzone będą przez 

gościa specjalnego: firmę ServiceNow – dostawcę platformy. Językiem tej części będzie język angielski. 

19. Część praktyczna obejmie: 

1) Otwarcie Hackathonu, podział Uczestników na grupy i przydzielenie zadań każdemu zespołowi 

2) Hackathon – praca w zespołach, na komputerach uczestników, min. 1 komputer na grupę 

3) Prezentacja rozwiązań zadań (tzw. Projektów) przez reprezentantów grup, wyłonienie 

zwycięzców, wręczenie nagród, zamknięcie Hackathonu. 

Zespoły podczas pracy moga porozumiewać się w dowolnym języku, jednak do komunikacji z gośćmi 

specjalnymi muszą używać języka angielskiego. Punkty 1) i 3) realizowane będą w języku angielskim. 

Część praktyczna jest nieobowiązkowa, uczestnictwo na podstawie zgłoszonej chęci udziału podczas 

aplikacji lub najpóźniej przed rozpoczęciem części praktycznej u Organizatora. 

 

20. Uczestnicy Hackathonu podzieleni będą na „professionals” (5 zespołów) i „contenders” (5 

zespołów) według następujacego klucza: 

• „professionals” – zespoły z przeważającą liczbą doświadczonych Uczestników, szczególnie 

doświadczonych w ServiceNow 

• „contenders” – zespoły z przeważającą liczbą niedoświadczonych i/lub nieznających 

ServiceNow 

Każda grupa w ramach „professionals” i „contenders” samodzielnie wybierze sobie nazwę. 

 

21. Organizator w trakcie Hackathonu zapewnia: 

1) dostęp do Internetu za pomocą zabezpieczonej sieci Wi-Fi  

2) zasilanie elektryczne  

3) wyżywienie oraz napoje w ograniczonym zakresie 

mailto:wiktor.karczewski@atos.net
https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=footer
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4) wsparcie merytoryczne mentorów posiadających adekwatne kompetencje  

5) stoły i krzesła dla Uczestników, Jury i mentorów  

6) projektor multimedialny przeznaczony do prezentacji Projektów na scenie 

7) flipchart dla każdego zespołu 

8) materiały użyte w trakcie konferencji (poprzez pocztę elektroniczną) po jej zakończeniu 

22. W pozostałym zakresie każdy Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z własnego sprzętu oraz 

innych niezbędnych mu do udziału w Hackathonie narzędzi. 

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione 

podczas Hackathonu. 

24. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż. 

obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Hackathon. Każdy z Uczestników 

otrzyma od Organizatora identyfikator, który zobowiązany jest nosić do końca trwania konkursu. 

25. Zabronione jest wnoszenie na Teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie 

zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników, takich jak: broń palna, broń gazowa, paralizator, 

miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, materiały wybuchowe i łatwopalne, świeca dymna, laser oraz 

przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych. 

26. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia butelek, opakowań szklanych. 

27. Zabronione jest bezwzględnie wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz innych 

środków odurzających lub psychotropowych. 

28. Zabronione jest używanie ognia otwartego oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego 

wyznaczonymi. 

29. Zabronione jest wnoszenie flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, zwierząt, 

materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także – bez uzyskania 

uprzedniej autoryzacji Organizatora – plakatów, ulotek oraz agitacji politycznej i innych działań 

reklamowych. 

30. Zabronione jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej 

lub innej zarobkowej. 

31. W przypadku niestosownego zachowania, bądź też nieprzestrzegania zasad rozgrywek zostaną 

wyciągnięte wobec Uczestnika konsekwencje z usunięciem z Terenu Imprezy włącznie. 

32. Organizatorzy zastrzegają, że udostępnione dane oraz systemy i programy komputerowe nie mogą 

być użyte do celów innych niż do udziału w Hackathonie. 

§ 4 

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW ORAZ PRZYZNANIE NAGRÓD 

7. Po zakończeniu Hackathonu, każdy z 10. zespołów desygnuje lidera, który w czasie max. 10 minut 

zaprezentuje pracę grupy (tzw. Projekt), następnie Jury, dalej zwane Komisją, powołane przez 

Organizatora Hackathonu, wybierze 2 (dwa) najlepsze Projekty w ramach „professionals” i 2 (dwa) 

najlepsze Projekty w ramach „contenders” przez głosowanie, oceniając według następujących 

kryteriów:  

i kreatywność  

ii pomysłowość 

iii oryginalność  

iv użyteczność 

v unikalność zaprezentowanych prac  

8. Przygotowane Projekty zostaną ocenione przez Komisję, w skład której wejdą: 

C. osoby reprezentujące Organizatora – 5 osób 

D. liderzy grup Hackathona – 10 osób 

Decyzje Komisji są jawne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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Reprezentanci grup nie mogą oddawać głosu na własny zespół. 

9. Zgłoszony do oceny Projekt musi bazować na pracy własnej Uczestników (nie dopuszcza się 

korzystania z pomocy zewnętrznej). 

10. W ramach Hackathonu przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy uczestnictwa i gadżety. 

11. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. 

12. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanych nagród (tj. dla nagród, których wartość 

przekracza 760 PLN brutto), sponsorzy nagród nie przewidują przyznania dodatkowej nagrody 

pieniężnej na pokrycie podatku dochodowego. 

§ 5 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

4. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas 

Hackathonu są Uczestnicy.  

5. Uczestnik poświadcza, iż jest autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas 

Hackathonu, oraz że prace te nie naruszają jakichkolwiek praw 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 Hackathonie. 

6. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę uczestnika na użycie jego 

wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu 

wideo i audio z imprezy masowej w przekazach medialnych nieograniczonych terytorialnie. 

Wizerunek ten może być wykorzystywany zarówno przez Organizatora, jak i Fundatora. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2019 roku.  

13. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

15. W sprawach nie zawartych w regulaminie ostateczna decyzja należy do Organizatora. 

16. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://atosservicenowhackathon.pl/ oraz u 

Organizatorów. 

17. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia impreza może zostać przerwana z zachowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa dla jej uczestników przez Zarządzającego Terenu Imprezy. 

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

a wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.  

19. Poprzez zgłoszenie udziału w Hackathonie Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu.   

20. Akceptując regulamin oraz wchodząc na Teren Imprezy uczestnik potwierdza, że nie stwierdzono 

u niego przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie, oraz że bierze w niej udział na własną 

odpowiedzialność. 

http://atosservicenowhackathon.pl/
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21. Akceptując regulamin oraz wchodząc na teren imprezy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że 

organizator nie ubezpiecza zawodników ani uczestników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

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

osobowych lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważnia Organizatora do 

wykluczenia Uczestnika z udziału w Hackathonie. 

 


