REGULAMIN
Opisujący warunki przyznania nagrody dedykowanej przez Miasto Gdańsk w Konkursie BIHAPI

I.

DEFINICJE
1. Użyte w regulaminie termin oznaczają:

Partner – Miasto Gdańsk, z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12, kod: 80-803, miasto Gdańsk, NIP
583-00-11-969, REGON 191675570.
Konkurs – trzecią edycję Konkursu BIHAPI [Business Intelligence Hackathon API].
Organizator – organizatora konkursu, Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (02326), przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000010681; REGON: 012100784, NIP: 526-02-50-995; z pokrytym w całości
kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.
2. Niniejszy regulamin opisuje zasady współpracy Partnera i Organizatora przy realizacji
Konkursu.
II.

PREAMBUŁA
Mając na uwadze zachęcanie do promowania idei otwartych danych w Gdańsku, Partner podejmuje
współpracę z Organizatorem przy realizacji Konkursu. Zakres i zasady współpracy Partnera z
Organizatorem opisuje Regulamin.

III.

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora, który ponosi odpowiedzialność przed
uczestnikami Konkursu za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
2. Organizator prowadzi Konkurs na podstawie regulaminu Konkursu publikowanego na stronach
Konkursu. Partner nie odpowiada za zobowiązania Organizatora wynikające z regulaminu
Konkursu.
IV.

Nagrody

1. W ramach Konkursu Partner może przyznać jedną dedykowaną nagrodę pieniężna w wysokości
4500 (cztery tysiące pięćset) PLN dla jednego Uczestnika. Przewidziana jest również dodatkowa
nagroda pieniężna dla laureata Konkursu w wysokości 11,11% wartości ww. nagrody,
przeznaczona na odprowadzenie podatku.
2. Nagroda może zostać przyznana za stworzenie aplikacji, która najlepiej służyć będzie
mieszkańcom Miasta Gdańska.
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3. Warunkiem wypłacenia nagrody jest przekazanie przez laureata Konkursu danych rachunku
bankowego oraz danych niezbędnych do uiszczenia podatku.
4. Zastrzega się prawo nieprzyznania nagrody.
V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, przy
uwzględnieniu ogólnego zalecenia interpretacyjnego wskazanego w pkt 2 poniżej.
2. Postanowienia

Regulaminu

w

zakresie

realizacji

Konkursu

będą

interpretowane

przy

uwzględnieniu celu współpracy Organizatora I Partnera, tj. prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu. W szczególności, przy interpretacji Regulaminu Partner i Organizator będzie
uwzględniał postanowienia regulaminu Konkursu.
3. Spory w zakresie opisanym w Regulaminie rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w
Polsce.
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