
 

 

REGULAMIN FINAŁU 1. HACKATHONU ARCHIWALNEGO „HACK W ARCHIWUM” 
NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO 

 
PODSTAWOWE INFORMACJE 

1. Organizatorem Finału 1. Hackathonu Archiwalnego „Hack w Archiwum” (dalej „Wydarzenie”) jest 
Narodowe Archiwum Cyfrowe z siedzibą przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie (dalej „Organizator”).  

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które 21 października 2019 r. podczas Finału 
1. Hackathonu Archiwalnego „Hack w Archiwum” przebywać będą w miejscu Wydarzenia oraz będą 
chciały wziąć udział w nim udział.  

3. Miejscem Wydarzenia jest Centralny Dom Technologii CDT przy ulicy Kruczej 50 w Warszawie (dalej 
„Miejsce”). 

4. Harmonogram Finału 1. Hackathonu Archiwalnego „Hack w Archiwum” stanowi załącznik 1 do 
niniejszego regulaminu.  

 
ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA  

5. Wstęp na Finał 1. Hackathonu Archiwalnego „Hack w Archiwum” nie wymaga rejestracji.  
6. Wydarzenie jest dedykowane osobom pełnoletnim, dopuszczamy jednak udział młodzieży w wieku  

13-17 lat jako osób towarzyszących. 
7. Obecność na Wydarzeniu jest potwierdzeniem, że uczestnik (ew. zainteresowany udziałem) wyraża 

zgodę w imieniu własnym oraz, jeśli dotyczy, także dzieci znajdujących się pod jego pieczą, na: 
a. udział w Wydarzeniu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;  
b. utrwalenie Wydarzenia przez Organizatora w formie fotografii, w tym również na utrwalenie 

wizerunku uczestnika oraz, jeśli dotyczy, wizerunku dzieci znajdujących się pod jego pieczą; 
na podstawie wyrażonej zgody Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie 
i przestrzeni prawo do wykorzystywania fotografii w mediach społecznościowych, kanałach 
informacyjnych, materiałach prasowych; ponadto może on przekazywać te prawa innym 
podmiotom w celach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych. 

8. Wzór oświadczenia o zgodzie na postanowienia z artykułu poprzedzającego znajduje się  
w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.  

 
ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIU 

9. Wydarzenie Finału 1. Hackathonu Archiwalnego „Hack w Archiwum” organizowane jest w Centralnym 
Domu Towarowym CDT, ul. Krucza 50, Warszawa. 

10. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 
11. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do stosowania się do poleceń instruktorów oraz przedstawicieli 

Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Wydarzeniu osób, które nie 
stosują się do poleceń. 

12. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.  
13. Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczestników. 
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników oraz następstwa z nich 

wynikające, w tym za wypadki losowe, w szczególności tymczasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu 
i wypadki śmiertelne.  

16. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do akceptacji i przestrzegania Regulaminu Miejsca, 
dostępnego na stronie www.cdt.pl pod linkiem: 
https://bilety.cdt.pl/pliki/20190830_regulamin_cdt.pdf, w tym w szczególności par. 7 (Zasady 
przebywania na terenie CDT), par. 10 (Zakazy) oraz par. 12 (Bezpieczeństwo).  

 

http://www.cdt.pl/
https://bilety.cdt.pl/pliki/20190830_regulamin_cdt.pdf


 

 

 
ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU FINAŁU 1. HACKATHONU ARCHIWALNEGO „HACK W ARCHIWUM” 

 

 
PROGRAM FINAŁU 1. HACKATHONU ARCHIWALNEGO „HACK W ARCHIWUM” 

 
17:30-18:00  
INAUGURACJA FINAŁU 1 HACKATHONU ARCHIWALNEGO „HACK W ARCHIWUM”, POWITANIE GOŚCI, 
PRZEMÓWIENIA ORGANIZATORÓW 
 
18:00-19:00  
PREZENTACJE FINAŁOWYCH PROJEKTÓW PRZEZ DRUŻYNY: SIS, WTYCZKA I Z ARCHIWUM X. 

 
19:00-19:30 
OBRADY JURY 

 

19:00-20:00 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK 2 DO REGULAMINU FINAŁU 1. HACKATHONU ARCHIWALNEGO „HACK W ARCHIWUM” 
- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

 

Zgadzam się na:  
a) przestrzeganie Regulaminu Finału 1. Hackathonu Archiwalnego „Hack w Archiwum” oraz Regulaminu 

Miejsca, tj. Centralnego Domu Technologii CDT; 

 

Warszawa, 21 października 2019 roku 

 

 

 


