TERMENI ŞI CONDIŢII CONCURS
HACKATHON emiaHACKS
Ediția a II-a
16 noiembrie 2019

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Hackathon EmiaHACKS, Ediția a II-a (denumit în continuare “Concursul”) se va derula conform
prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”) şi se
desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000,
actualizată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, fiind obligatoriu pentru toţi
Participanţii la Concurs. Prin participarea la acest Concurs se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi
acceptarea acestuia de către Participanţi, care se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor
termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul precum şi detaliile
Concursului sunt disponibile fiecărui solicitant în mod gratuit pe website-ul http://emiahacks.com/,
secțiunea Regulament pe toată durata Concursului.
1.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării
Concursului, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost
făcută şi informarea iniţială, pe pagina oficială http://emiahacks.com/, secțiunea Regulament.

SECŢIUNEA 2. LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura la Impact HUB Bucuresti, Strada Tudor Arghezi, nr. 8-10, in cadrul
evenimentului DevTalks.

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
3.1. Concursul se va desfășura pe data de 16 noiembrie 2019, între orele 09:00 – 23:00.
3.2. Înainte de începerea Concursului şi după încetarea duratei Concursului, îndeplinirea condiţiilor
menţionate în Regulament nu mai conferă dreptul de a participa la Concurs.
3.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării
acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public pe pagina dedicată Concursului
http://emiahacks.com/, secțiunea Regulament.
3.4. Participanţii înteleg şi acceptă că toate etapele aferente Concursului se vor desfăşura în limba
română, Organizatorul neavând nicio obligație de a asigura translatori sau desfăşurarea Concursului
în altă limbă pentru Participanţii care nu cunosc, nu înțeleg şi/sau nu sunt vorbitori de limba română.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. ELABORAREA SUBIECTELOR DE CONCURS.
4.1. Poate participa la Concurs orice persoană fizică, cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţă în
România, sau cetăţean străin rezident pe teritoriul României (care poate face dovada acestui statut,
pe baza certificatului de rezidenţă fiscală înregistrat la Administraţia Financiară) sau în orice alt stat,
care stăpânește cunoștințe de operare și programare calculator şi care acceptă termenii şi condiţiile
prezentului Regulament (denumiţi în continuare “Participanţii“).
4.2 Este interzisă participarea la concurs pentru:
•

membrii juriului;

•

angajați, foști angajati, parteneri și rude ai organizatorului;

•

și, în general, orice persoană implicată direct sau indirect în realizarea oricăror activități
legate de organizarea și desfășurarea Concursului.

4.3. Persoanele interesate pot participa la Concurs numai individual.
4.4. Perioada de înscriere la concurs este 10 octombrie – 10 noiembrie 2019.
4.5. Pentru a participa la Concurs, Participantul trebuie să completeze formularul de înregistrare
aflat pe website-ul oficial al Concursului http://emiahacks.com/, secțiunea Înscriere. O persoană se
poate înscrie o singură dată la Concurs.
4.6. Participarea la Concurs este gratuită. Participanții trebuie să respecte toate prevederile legale, în
special cele referitoare la criminalitatea informatică (Legea 161/2003, Titlul III, Art. 42-51).
4.7. Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să dețină un laptop personal.
4.8. Prin participarea la Concurs, Participanţii declară că vor respecta termenii şi condiţiile de
securitate şi sănătate prezentate acestora de către reprezentanţii Organizatorului în ziua demarării
Concursului, Organizatorul neavând nicio responsabilitate pentru nerespectarea termenilor şi
condiţiilor de securitate şi sănătate de către Participanţi.
4.9. Prin participarea la Concurs, Participanții precum și orice persoană care va fi prezentă pe
perioada desfășurării Concursului înțeleg să nu furnizeze public informații care pot aduce daune
imaginii Organizatorului, sub sancțiunea suportării tuturor consecințelor generate de încălcarea
acestei obligații. Prezenta obligație trebuie respectată pe durata Concursului precum și după
finalizarea sa.
4.10. Participanţii la Concurs înţeleg şi acceptă că în cazul în care, pe parcursul desfăşurării
Concursului aceştia încalcă regulile de desfăşurare a Concursului sau aduc daune Concursului (ex:
perturbă buna sa desfăşurare) şi/sau imaginii acestuia, vor fi descalificaţi imediat din Concurs.
4.11. Toate subiectele propuse spre rezolvare vor fi elaborate de catre Comisia de evaluare formata
din angajatii si colaboratorii Yum Software SRL.

SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE
5.1. În cadrul Concursului, Organizatorul oferă 8 (opt) premii în valoare totală netă de 5734 lei care
se vor acorda in functie de rezultatele obtinute in timpul competitiei dupa cum urmează:
- premiul I se acorda participantului care a obtinut cel mai mare numar de punctaj in timpul
concursului
- premiile 2-7 se vor acorda in ordinea punctajului obtinut de participanti.
- premiul Juriului: Raspberry Pi 4, model B, se va acorda participantului care rezolva primul

proba speciala, semnalata ca atare la inceputul concursului.
Locul 1: Xbox One X + Battlefield edition
Locul 2: Drona cu transmisie pe smartphone Syma W1
Locul 3: Casti AudioTechnica
Locul 4: FitBit Charge 3
Locul 5: Amazon Echo 2nd generation
Locul 6: Raspberry Pi 4, model B
Locul 7: Chromecast 3

5.2. Acordarea Premiilor oferite în cadrul Concursului NU SE FACE ÎN MOD ALEATOR (în baza unei
trageri la sorţi) ci se acordă exclusiv datorită cunoştinţelor Participanţilor şi a abilităţilor acestora
dovedite pe durata Concursului.
5.3. În vederea evaluării Participanţilor, se va constitui o Comisie de evaluare compusă din 3 membri,
persoane fizice, cu experienţă în domeniul dezvoltare software. Decizia Comisiei de evaluare este
finală şi irevocabilă pentru toţi Participanţii, prin participarea la Concurs, Participanţii declarând că
vor respectă deciziile Comisiei de evaluare. Participantii vor fi clasati in ordinea performantelor
obtinute in timpul concursului in baza unui punctaj. De asemenea evaluarea va fi facuta in mod
direct de catre Comisia de evaluare formata din reprezentantii Organizatorului.
5.4. În termen de 3 zile de la data finalizării Concursului, Organizatorul va publică pe pagina
http://www.emiahacks.com/dedicată Concursului lista cu Participanţii care au fost desemnaţi în
calitate de câştigători ai Concursului potrivit art. 6.1.

5.5. Participanţii desemnaţi câstigători vor semna şi preda Organizatorului o declaraţie certificând
acordul expres şi neechivoc al acestuia ca numele şi premiul acordat să poata fi făcute publice
conform legii.
5.6. Participantul semnează declaraţia şi procesul verbal de acceptare a Premiului la data acordării
premiilor sau în termenul indicat de Organizator.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI. PUNCTAJE
6.1. Pentru a participa la Concurs şi pentru a putea câştiga unul dintre cele 7 (sapte) premii acordate
de către Organizator în cadrul acestuia, Participanţii care îndeplinesc condiţiile prezentului
Regulament, trebuie să urmeze următoarele etape:
•

înscriere pe pagina http://emiahacks.com/, secțiunea Înscriere cu nume, prenume, e-mail,
telefon, etc. – conform formularului de înscriere;

•

primirea unui email din partea Organizatorului pentru confirmarea înscrierii în Concurs.
Înscrierea Participanţilor la Concurs se consideră finalizată în momentul primirii de către
Participanţi a unui email de confirmare a inscrierii si contactarii telefonice din partea
Organizatorului care sa confirme participarea la concurs.

•

accesarea platformei de concurs si initierea rezolvarii problemei de departajare propuse de
catre Organizator.

•

Organizatorul are obligatia de a contoriza timpul de rezolvare al problemelor de catre fiecare
Participant in parte, urmand sa stabileasca un clasament al acestora.

•

Participantul care va inregistra cel mai scurt timp de rezolvare, dar si cel mai mare punctaj va
fi desemnat castigatorul concursului.

•

Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor se va face de catre Organizator la sfarsitul
zilei de Concurs, in baza clasamentului Participantilor.

SECŢIUNEA 8. LIMITAREA RĂSPUNDERII
8.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la
înscrierea şi/sau participarea la Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la
internet a Participanţilor.
8.2. Totodată, Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate
Participanţilor în cazul în care aceştia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde
câştigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participării la acest Concurs sau orice
altă campanie organizată de Organizator şi care nu au fost transmise de către Organizator conform
prezentului Regulament.

8.3. Organizatorul nu va fi ţinut responsabil pentru pretenţiile terţilor legate de proiectele dezvoltate
de Participanţi în cadrul Concursului. Fiecare Participant trebuie să dezvolte proiecte care nu încalcă
drepturi de autor ale terţilor, răspunderea pentru eventuale pretenții legate de drepturile de autor
și/sau de proprietate intelectuală ale terțelor părți cu privire la proiectele dezvoltate de Participanţi
revenind exclusiv Participanţilor.
8.4. Organizatorul nu este responsabil pentru daunele sau pierderile materiale personale care pot
avea loc în timpul Concursului. Fiecare Participant este responsabil pentru manevrarea bunurilor
personale.
8.5. Organizatorul nu este responsabil pentru incidentele care ar putea afecta buna desfăşurare a
Concursului.

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE
9.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină din valoarea brută a premiilor şi să vireze
impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 227/2015
privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu
acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participantului validat ca şi câştigător.
9.2. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Concurs sau
intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea
înscrierii la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru participarea la Concurs etc.) sunt
in sarcina Participantilor.
9.3. Prin participarea la Concurs Participanţii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare
aplicat premiilor.

SECTIUNEA 10. DREPTURI ASUPRA SOLUTIILOR DEZVOLTATE DE CATRE PARTICIPANTI
10.1. Participanţii înţeleg şi acceptă că Organizatorul nu deţine drepturi de autor asupra soluțiilor de
rezolvare a problemelor din cadrul Concursului.
10.2. Organizatorul are dreptul să facă menţiune în campaniile de marketing şi/sau în comunicate
de presă proprii şi/sau ale partenerilor Organizatorului despre problemele rezolvate de Participanţi
la Concurs, Participanţii exprimându-și, prin înscrierea la Concurs, acordul expres în această privință.
Menţionarea rezolvării problemelor în cadrul Concursului se face de către Organizator fără obligația
de a remunera în orice fel Participanții. Participanţii înţeleg şi acceptă că Organizatorul are dreptul să
facă trimitere în comunicate publice la proiectele dezvoltate de către Participanţi, precum şi numele
Participanţilor care au dezvoltat proiectele respective.

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
11.1. Următoarele date cu caracter personal ale Participanţilor: nume şi prenume, serie şi număr act
de identitate, adresa de domiciliu/reşedinţa, număr de telefon, adresa de email, vor fi colectate,
înregistrate, organizate, stocate, consultate, extrase şi prelucrate de către Organizator în scopul
Concursului şi al prezentului Regulament precum şi în vederea organizării unei baze de date pentru
contactarea Participanţilor în vederea participării la ediţiile viitoare ale competiţiei “HACKATHON
EmiaHACKS”. Totodată, Participanţii îşi dau acordul expres ca aceste date fie prelucrate în scopul
Concursului şi al prezentului Regulament şi de către partenerii Organizatorului.
11.2. Prin participarea la Concurs Participanţii înţeleg şi consimt ca Organizatorul să facă publice
numele câştigătorilor pe pagina http://emiah HYPERLINK "http://emiahacks.com/"a HYPERLINK
"http://emiahacks.com/"cks.com/. Refuzul unui Participant declarat câştigător de a i se procesa
datele personale în scopul prezentului Regulament şi al Concursului de către Organizator cât şi
refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator, îndreptăţeşte Organizatorul să
refuze acordarea Premiului, Participantul declarat câştigător fiind astfel descalificat.
11.3. Participanţilor li se pune în vedere că atribuirea Premiilor nu este condiţionată de transmiterea
copiilor de pe actele de identitate Organizatorului însă primirea în locaţia Concursului şi atribuirea
Premiilor este condiţionată de prezentarea actelor de identitate în scopul validării.
11.4. Organizatorul se obligă să respecte legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pe
durata Concursului. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor
personale ale Participanţilor şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.
11.5. Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc,
cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresa de e-mail pe care
Participantii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs si a datelor personale ale
participantului, in scopul derularii prezentului concurs si acordarii premiului. Organizatorul va păstra
confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorului si ale Participantilor şi le va utiliza
numai în scopurile stabilite prin Regulament si in conformitate cu Formularul de Consimtamant
privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal semnat de Participanti.
Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din
motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Regulamentul CE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi
completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul
de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a
se adresa justiţiei.

Persoana de contact din partea organizatorului unde pot fi adresate orice fel de cereri privind datele
cu caracter personal este: Cristina Ghinea , telefon: 0727882444, e-mail: cristina.ghinea@emia.com.

SECŢIUNEA 12. LITIGII
12.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Concurs, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile
implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul
Organizatorului.
12.2. Eventualele reclamații legate de desfășurarea Concursului pot fi transmise pe
adresa cristina.ghinea@emia.com în termen de maxim 5 zile de la data publicării listelor cu
Participanții declarați câștigători. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerație
nicio contestație. Organizatorul va răspunde la aceste sesizări, în scris, prin e-mail sau poștă în
maximum 30 de zile de la data primirii reclamației.

SECŢIUNEA 13. FORŢĂ MAJORĂ
13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă
în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament iar cazul fortuit reprezintă
acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească
anumite obligaţii în baza acestui Regulament.
13.2 Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial
executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea
privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau
întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul
fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Concurs pe pagina http://emiahacks.com/, în
termen de 5 zile de la apariţia evenimentului de forţă majoră sau caz fortuit, existenţa acestuia.
Organizatorul Concursului HACKATHON EmiaHACKS, Editia a II-a este SC YUM SOFTWARE
SRL (denumită „Organizatorul”), cu sediul în București, Aleea Av. Stilpeanu nr. 6, bl. 6, et. 4, ap. 40,
Sector 1, având cod unic de înregistrare RO26215836, înregistrată la Registrul sub nr.
J40/11005/2009.

