REGULAMIN ZAWODÓW – IGRZYSKA CHMURY
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady zawodów „Igrzyska Chmury 2018” (dalej:
„Igrzyska”).
2) Organizatorem Igrzysk jest Chmurowisko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leonida Teligi 5/8
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII, pod numerem KRS 0000701449, NIP
9512448458, REGON 368611419: (dalej „Organizator”).
3) Igrzyska są serią całodniowych stacjonarnych konkursów i odbywać się będą w wybranych przez
Organizatora lokalizacjach na terenie Polski w przedziale czasowym od 15 maja 2018 r. do 30 września
2018 r. Daty i miejsca poszczególnych wydarzeń będą aktualizowane na bieżąco na stronie
www.igrzyskachmury.pl.
4) Celem Igrzysk jest promocja wykorzystania chmury publicznej oraz docenienie i nagrodzenie najlepszych
specjalistów technologii chmurowych w Polsce.
5) Uczestnik zgłaszając chęć uczestnictwa w Igrzyskach ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się również do jego przestrzegania i zgłaszając swój udział
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Igrzyskach.
§ 2 ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU
1) Udział w Igrzyskach jest dobrowolny i bezpłatny.
2) W Igrzyskach może wziąć udział osoba fizyczna, która (dalej „Uczestnik”):
a. w terminie zgłoszenia jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, albo
ma ukończone 16 lat i w dniu zgłoszenia prześle na adres Organizatora pisemną zgodę
przedstawiciela ustawowego na udział w Igrzyskach.
b. nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych, aby uczestniczyć w Igrzyskach jako wydarzeniu
całodniowym nastawionym na rywalizację pod presją czasu,
c. wypełniła formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.igrzyskachmury.pl na minimum
21 dni przed terminem rozpoczęcia eliminacji w mieście, w którym chce przystąpić do
zawodów,
d. zaakceptowała Regulamin poprzez odpowiednie oznaczenie pola wyboru w procesie rejestracji
na Igrzyska (www.igrzyskachmury.pl) oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Igrzysk, a także na utrwalanie,
rozpowszechnianie i wykorzystanie swojego wizerunku i głosu na fotografiach oraz nagraniach
z Igrzysk,
e. otrzymała wiadomość zwrotną potwierdzającą uczestnictwo i zakwalifikowanie się do Igrzysk,
wysłaną przez Organizatora na wskazany w formularzu adres e-mail Uczestnika,
f. stawiła się punktualnie w miejscu i terminie organizacji Igrzysk,
g. przyniesie ze sobą własny sprzęt komputerowy (laptop) z zainstalowany systemem
operacyjnym Windows, Linux, OSX, przeglądarką internetową oraz możliwością dostępu do
Internetu za pomocą WiFi.
3) Ilość miejsc dla Uczestników jest ograniczona do 15 w poszczególnych etapach eliminacyjnych. Do finału
zakwalifikuje się określona przez Organizatora liczba najlepszych Uczestników z poszczególnych etapów
eliminacyjnych (nie mniejsza niż 2 osoby z każdego etapu eliminacyjnego). Organizator zastrzega sobie
możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby miejsc w poszczególnych etapach, w tym zwiększenia
liczby miejsc uprawnionych do kwalifikacji do finału oraz prawo do anulowania danego etapu
eliminacyjnego z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych Uczestników.
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4) Potwierdzenie uczestnictwa w Igrzyskach zostanie wysłane Uczestnikom przez Organizatora najpóźniej
do 10 dni przed rozpoczęciem poszczególnych eliminacji.
5) W przypadku rezygnacji z udziału w etapie finałowym przez Uczestnika, który zakwalifikował się do tego
etapu, Organizator ma prawo dopuścić do udziału w etapie finałowym Uczestnika z kolejnego miejsca.
6) Kwalifikacja poszczególnych osób do udziału w eliminacjach Igrzysk nastąpi na podstawie rekomendacji
Komisji Konkursowej, która dokona oceny zarejestrowanych kandydatów na podstawie ich
dotychczasowego doświadczenia, umiejętności oraz wykształcenia. W trakcie procesu kwalifikacyjnego
członkowie komisji mogą kontaktować się z zarejestrowanymi zawodnikami za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie.
7) Uczestnik ma prawo przystąpienia do eliminacji w więcej niż jednym etapie eliminacyjnym.
8) Nie ma możliwości zdalnego udziału w Igrzyskach.
§ 3 PRZEBIEG IGRZYSK CHMURY
1) Celem eliminacji, jak i finału Igrzysk jest zaprojektowanie i implementacja rozwiązań, systemów lub
aplikacji w oparciu o platformy dostawców chmury publicznej będącymi partnerami technologicznymi
Igrzysk.
2) Szczegółowy harmonogram przebiegu Igrzysk zostanie opublikowany na stronie www.igrzyskachmury.pl
najpóźniej w dniu rozpoczęcia poszczególnych eliminacji oraz finału Igrzysk.
3) Igrzyska rozpoczną się 23 kwietnia 2018 r. umożliwieniem rejestracji zawodników na eliminacje i
zakończą się najpóźniej 30 września 2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub
wydłużenia terminu rejestracji.
4) Daty eliminacji w poszczególnych miastach oraz finału wraz z miejscem ich przeprowadzenia będą
publikowane na stronie www.igrzyskachmury.pl.
5) Organizator w trakcie Igrzysk zapewni Uczestnikom:
a. dostęp do Internetu za pomocą sieci WiFi;
b. zasilanie elektryczne;
c. wyżywienie, napoje, przekąski;
d. subskrypcje do platform chmurowych niezbędnych do realizacji zadań konkursowych.
6) Uczestnicy rozwiążą zadania konkursowe w trakcie trwania Igrzysk, w całości samodzielnie, korzystając
z własnego sprzętu komputerowego, zasobów i oprogramowania oraz innych niezbędnych do udziału w
Igrzyskach narzędzi, których posiadanie uzyskali i z których korzystają w sposób zgodny z prawem.
7) Organizator nie zapewnia nadzoru nad mieniem Uczestników.
8) Wszelkie informacje, dane oraz zasoby udostępniane przez Organizatorów nie mogą być użyte przez
Uczestników dla celów innych niż udział w Igrzyskach, jak również nie mogą być użyte do działań na
szkodę Organizatorów i innych podmiotów, w tym innych Uczestników biorących udział w Igrzyskach.
9) W trakcie Igrzysk Komisja może przerwać Uczestnikowi udział w zawodach, jeżeli okoliczności realizacji
zadania lub jego treść zostanie uznana przez Organizatora za wskazującą na niezgodność z prawem,
zasadami współżycia społecznego lub regułami Igrzysk albo korzystanie z pomocy osób trzecich – co
oznacza wykluczenie z zawodów.
§ 4 KOMISJA KONKURSOWA
1) Przebieg Igrzysk nadzorować będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, która będzie
również odpowiedzialna za kwalifikację uczestników do Igrzysk (dalej: „Komisja”).
2) Komisja składać się będzie z osób dysponujących wiedzą na temat technologii chmury publicznej, w tym
przynajmniej jednej osoby będącej przedstawicielem Organizatora oraz jednej osoby niezwiązanej
z Organizatorem.
3) Przewodniczącego Komisji powołują ze swojego grona członkowie Komisji.
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4) Członkowie Komisji wszelkie sprawy rozstrzygać będą w drodze głosowania. W razie równej liczby
głosów, decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego Komisji.
5) Organizator dopuszcza zmiany w składzie osobowym Komisji podczas poszczególnych wydarzeń
odbywających się w ramach Igrzysk.
6) Skład Komisji zostanie podany przez Organizatorów najpóźniej w dniu rozpoczęcia Igrzysk.
§ 5 WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
1) Zadania konkursowe Igrzysk będą wykorzystywać szerokie spektrum obszarów i modeli cloud computing
(PAAS, IAAS, SAAS) bez wyraźnego wskazania jednego, dominującego modelu bądź usługi.
2) Aby zwyciężyć w eliminacjach oraz w finale należy rozwiązać zadania konkursowe w jak najkrótszym
czasie wyznaczonym przez Komisję.
3) O zwycięstwie decyduje czas wykonania zadania konkursowego w pełnym zakresie.
4) Fakt wykonania zadania konkursowego Uczestnik zgłasza Komisji. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik
nie może ponownie przystąpić do realizacji zadania.
5) Komisja dokonuje weryfikacje realizacji zadania konkursowego oraz czas jego wykonania.
6) Wyniki poszczególnych konkurencji Igrzysk będą przedstawiane przez komisję w trakcie trwania
zawodów, a wybór zwycięzcy eliminacji bądź finału zostanie ogłoszony najpóźniej do godz. 20:00 w dniu,
w którym odbywają się zawody.
7) Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu zostaną ogłoszone zawodnikom najpóźniej w dniu
rozpoczęcia poszczególnych zawodów.
8) Wszelkie spory interpretacyjne dotyczące treści zadań konkursowych, jego zakresu oraz uznania zadania
za wykonane rozstrzyga Komisja.
§ 6 PRZYZNANIE NAGRÓD
1) Organizator przyznaje zwycięzcom poszczególnych eliminacji oraz finału odpowiednio tytuł zwycięzcy
Eliminacji Igrzysk Chmury 2018 r. w danym mieście oraz Zwycięzcy Igrzysk Chmury 2018 r.
2) Organizator oraz partnerzy współpracujący przy organizacji Igrzysk mogą przyznawać inne nagrody
materialne i pieniężne.
3) W razie gdyby przepisy prawa przewidywały konieczność uiszczenia podatku od nagród, wartość danej
nagrody zostanie powiększona o wysokość obliczonego podatku. Organizator lub partner powiększy
wartość nagrody i pokryje koszt podatku.
§ 7 ZADANIE DODATKOWE
1) Organizator poza konkursem głównym dopuszcza możliwość przeprowadzenie specjalnych zadań
dodatkowych współorganizowanych przez partnera Igrzysk.
2) Podczas przeprowadzania zadania dodatkowego różnić się może sposób jego przeprowadzenia, kryteria
oceny oraz skład Komisji.
3) Uczestnicy zostaną poinformowani o charakterze takiego zadania przed jego rozpoczęciem.
4) Podmiot współorganizujący Igrzyska może przyznać zwycięzcy zadania dodatkowego nagrodę specjalną.
5) Przy przeprowadzaniu zadań dodatkowych, postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się
odpowiednio, w zakresie niezmodyfikowanym treścią zadania i przekazanym Uczestnikom informacjom.
§ 8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1) Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Igrzysk
są Uczestnicy. Organizator nie rości sobie jakichkolwiek praw do prac Uczestników.
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2) Uczestnik zobowiązany jest do wykonania wszelkich zadań samodzielnie, bez udziału osób trzecich i bez
naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich. Naruszenie ww. postanowienia stanowi podstawę do
wykluczenia Uczestnika z zawodów, a w razie, gdyby fakt naruszenia ujawniony został po zawodach,
stanowi podstawę do zwrotu wszelkich otrzymanych nagród i publicznego odebrania nadanego
Uczestnikowi tytułu.
3) Uczestnik oświadcza, iż bierze na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich
kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z udziałem w Igrzyskach, jak i z realizacją
zadań konkursowych.
4) Uczestnik wyraża nieodwołaną zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku i głosu na
fotografiach i nagraniach z Igrzysk w celach promocyjnych w mediach internetowych i tradycyjnych bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.
§ 9 BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń porządkowych
wydawanych przez przedstawicieli Organizatora podczas Igrzysk. W zakresie bezpieczeństwa
Organizator oraz osoby przez niego wyznaczone mają prawo wydawać wiążące wskazówki bądź
polecenia dla Uczestników Igrzysk.
2) Uczestnikom Igrzysk zabrania się zachowywania w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
3) Komisja jest uprawniona do wykluczenia z udziału w zawodach Uczestnika znajdującego się pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także Uczestnika, którego zachowanie zakłóca
przebieg Igrzysk lub zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników lub w inny
sposób narusza prawo lub niniejszy Regulamin.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
w dniu 28.08.2018 r.
2) Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem Igrzysk
i bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej aktualizacji na stronie
www.igrzyskachmury.pl. Wszelkie zmiany po rozpoczęciu Igrzysk dopuszczalne są wyłącznie z ważnej
przyczyny, w szczególności w razie konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, zmiany
terminu i miejsca konkursu, uregulowania nieuregulowanych dotąd kwestii. Zmiana regulaminu nie
może naruszać praw nabytych Uczestników.
3) Reklamacje związane z przebiegiem Igrzysk Uczestnik powinien kierować na adres e-mail
igrzyska@chmurowisko.pl lub pisemnie na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane przez
Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Decyzja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji ma
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie, a Organizator informuje Uczestnika o jej treści
tą samą drogą, którą otrzymał reklamację.
4) Administratorem danych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w
celu organizacji i realizacji Igrzysk nie będą udostępniane stronom trzecim. Podanie danych osobowych
w ww. celu jest niezbędne dla uczestnictwa w Igrzyskach. Uczestnik podczas rejestracji może wyrazić
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach. Uczestnicy wyrażają zgodę
dobrowolnie i mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, ograniczenia
przetwarzania oraz żądania usunięcia.
5) Wszelkie spory Organizator i Uczestnicy zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie niemożności
rozstrzygnięcia sporu w taki sposób, sprawa zostanie skierowana przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
6) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
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REGULAMIN ZAWODÓW – IGRZYSKA CHMURY – wersja 3. z dnia 02.09.2018 r.
Zmiany wprowadzone zostały na podstawie § 10 ust. 2 ww. Regulaminu.
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