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Regulamin Laboratorium Innowacji Hackathony 

 
§ 1 [Postanowienia ogólne] 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki organizacji 

serii wydarzeń pod nazwą „Hackathony Laboratorium Innowacji” (zwanych dalej 

„Wydarzeniami” lub Hackhatonami”) organizowanych przez Bank Polska Kasa 

Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 

Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

KRS: 0000014843, NIP: 5260006841, REGON: 000010205, wysokość kapitału 

zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł (dalej „Pekao” lub „Bank” 

lub „Organizator”) oraz zasady naboru i uczestnictwa w Wydarzeniach. 

2. Operatorem Wydarzeń, odpowiedzialnym operacyjnie za ich organizacje oraz 

przekazanie Nagród jest spółka Master Brand Sp. z o.o. mieszczącą się przy ul. 

Genewskiej 6, 03-963 w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS, 

0000371365 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP [5272643370], 

REGON [142707703], kapitał zakładowy: 65.000,00 złotych (dalej „Operator”). 

3. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Wydarzeń sprawuje powołana 

przez Organizatora Komisja (dalej „Komisja”) we wszelkich aspektach 

związanych z Wydarzeniami, w tym m.in. w zakresie przeprowadzenia naboru w 

celu wyłonienia uczestników Wydarzeń (dalej „Uczestnicy”), rozpatrywania 

reklamacji oraz wyboru w ramach konkursu Zwycięzców Wydarzeń pierwszego 

etapu oraz rundy finałowej. 

4. Wybór członków Komisji należy wyłącznie do Organizatora. Członkowie 

Komisji mogą być wybrani przez Organizatora spośród jego pracowników, 

współpracowników, kontrahentów lub innych osób. Dane osób wybranych 

przez Organizatora na Członków Komisji zostaną przedstawione Uczestnikom 

w momencie rozpoczęcia danego Wydarzenia. 

5. Udział w Wydarzeniach ma charakter dobrowolny. Zasady naboru Uczestników 

określa § 3 Regulaminu. 

6. W ramach pierwszego etapu Wydarzenia odbywają się w Warszawie, a także w 

Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Rzeszowie, Łodzi i Wrocławiu w terminie 

od 22 lutego 2019 roku do 31 października 2019 roku. Runda finałowa 

Hackathonów odbędzie się w Warszawie w terminie 29 listopada – 1 grudnia 2019 

roku, przy czym Wydarzenie finałowe będzie regulować odrębny regulamin 

ustanowiony przez Organizatora. Szczegółowy harmonogram Wydarzeń zostanie 

ogłoszony    na    stronie    www.pekao.com.pl/hackathon    oraz    przesłany    do 

Uczestników na wskazany przez nich adres e-mail. 

7. Pekao jest przyrzekającym Nagrody w myśl art. 919 i następnych Kodeksu 

cywilnego. 

8. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród jest Operator. 
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§ 2 [Cel Wydarzeń] 

1. W czasie i w miejscu trwania Wydarzeń w ramach pierwszego etapu 

przeprowadzony zostanie konkursu programistyczny (dalej „Konkurs”), którego 

przedmiotem będzie stworzenie przez Uczestników serwisu www w celu agregacji i 

prezentacji danych z terminali POS w atrakcyjnej i nowoczesnej formie. 

2. Prace związane z realizacją wskazanego wyżej zadania będą mogły być 

realizowane tylko w miejscu odbywania się Wydarzenia. Uczestnicy będą 

zobowiązani realizować prace samodzielnie. 

 

§ 3 [Uczestnicy Wydarzeń] 

1. Udział w Wydarzeniach jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Wydarzeń 

mogą być osoby pełnoletnie będące studentami lub absolwentami studiów 

wyższych do 30 roku życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

posiadające potencjał w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów 

2. Uczestnikami Wydarzeń nie mogą być osoby będące pracownikami lub 

współpracownikami Organizatora, ani spółek kapitałowo lub osobowo 

bezpośrednio powiązanych z Organizatorem. 

3. Uczestnik poprzez zgłoszenie do udziału w Wydarzeniu nie nabywa 

jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora o przyznanie mu 

jakiejkolwiek nagrody ani o zwrot kosztów poniesionych przez niego w celu 

wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

4. Zgłoszenia do udziału w Wydarzeniach w ramach pierwszego etapu odbywają się 

drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na portalu 

internetowym Organizatora pod adresem https://www.pekao.com.pl/hackathon. 

5. Nabór do udziału w Programie odbywa się odrębnie na każde Wydarzenie. 

Uczestnikami rundy finałowej będą zwycięskie zespoły poszczególnych Wydarzeń 

z etapu pierwszego. 

6. Formularz składa się z kwestionariusza osobowego oraz krótkich odpowiedzi (max 

500 znaków) na pytania zawarte w formularzu dotyczące motywacji Uczestnika. 

7. Przed wysłaniem formularza uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią 

Regulaminu oraz złożyć oświadczenia: 

a) o akceptacji Regulaminu, 

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bank danych osobowych 

Uczestnika Wydarzenia w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału 

w Wydarzeniu oraz otrzymania i realizacji Nagrody, 

c) o przyjęciu do wiadomości oświadczenia z zakresu obowiązku 

informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy95/46/WE, 

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - wizerunku, 

utrwalonego podczas Wydarzenia w celu promocji Hackathonów oraz 

budowania pozytywnego wizerunku Organizatora w przestrzeni 
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publicznej i w mediach, w tym poprzez publikacje na stronie 

internetowej www.pekao.com.pl , 

e) fakultatywnie - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celu wzięcia udziału przez Uczestnika w procesie rekrutacyjnym 

dotyczącym zatrudnienia u Organizatora lub w innym podmiocie z 

grupy Pekao. 

Wycofanie oświadczeń wymienionych w pkt a – d powyżej jest równoznaczne z 

rezygnacją udziału w Wydarzeniach. 

8. Komisja ocenia potencjał i motywację Uczestników w zakresie tworzenia 

innowacyjnych rozwiązań, a także różnorodność umiejętności reprezentowanych 

przez Uczestników Ocena zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w 

formularzu aplikacyjnym. Decyzja o zakwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika do 

udziału w Wydarzeniu należy wyłącznie do Komisji, jest ostateczna i nie podlega 

żadnej procedurze odwoławczej. 

9. Do Wydarzeń w ramach pierwszego etapu Komisja zakwalifikuje nie więcej niż 50 

osób z najwyżej ocenionych Uczestników dla Wydarzeń poza Warszawą oraz nie 

więcej niż 70 osób do Wydarzenia odbywającego się w Warszawie. Każdy 

formularz podlega ocenie dwóch członków Komisji. Członkowie Komisji mogą 

znać swoje oceny i komunikować się między sobą. Każdy Uczestnik, który dokonał 

zgłoszenia otrzyma informację zwrotną o rezultacie naboru w zakresie jego osoby 

na wskazanym adres e-mail. 

10. Warunkiem otrzymania statusu „Uczestnika” Wydarzenia jest otrzymanie od 

Organizatora e-maila z potwierdzeniem uczestnictwa nie później niż w terminie 3 

dni przed Wydarzeniem. 

 
§ 4 [Uprawnienia i zobowiązania Uczestników] 

1. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Wydarzeniu przez Komisję są zobowiązani 

stawić się w miejscu i o godzinie wskazanej przez Organizatora, zgodnie z 

ustalonym przez Organizatora harmonogramem Wydarzeń. 

2. Jeśli udział Uczestnika w Wydarzeniu nie będzie możliwy, Uczestnik jest 

zobowiązany poinformować o tym za pośrednictwem wskazanego w komunikacji   

z Uczestnikiem adresu e-mail. 

3. Każdy z Uczestników w trakcie trwania Wydarzenia jest uprawniony do: 

a) brania udziału w Wydarzeniu zgodnie z jego harmonogramem, 

b) otrzymania materiałów lub innych pomocy oferowanych przez Organizatora, 

c) otrzymania baz danych od Organizatora w celu realizacji zadania, z 

zastrzeżeniem, iż bazy danych nie zawierają danych osobowych, objęte są 

poufnością i Uczestnicy zobowiązani są do ich niepublikowania oraz 

niewykorzystywania w innym celu niż związany z udziałem w Wydarzeniu, 

d) korzystania z doradztwa merytorycznego osób prowadzących Wydarzenie w 

zakresie oferowanym przez Organizatora. 

4. Uczestnikom biorącym udział w Wydarzeniu Organizator zapewnia wyżywienie 

(śniadanie i lunch każdego dnia Wydarzenia) oraz miejsce do pracy z dostępem do 

prądu i Internetu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom noclegu, opieki 
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medycznej oraz komputerów osobistych w trakcie trwania Wydarzenia. Każdy 

uczestnik zobowiązany jest posiadać we własnym zakresie komputer osobisty, na 

którym będzie wykonywał pracę w ramach realizacji zadania. 

5. Każdy z Uczestników Wydarzenia zobowiązany jest: 

a) przestrzegać przepisów porządkowych, w szczególności przepisów 

przeciwpożarowych, obowiązujących w lokalu oraz w budynku, w którym 

przeprowadzane będą Wydarzenia, 

b) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, 

c) posługiwać się imiennym identyfikatorem otrzymanym od Organizatora jeżeli 

zarządca lub administrator budynku, w którym przeprowadzane będą 

Wydarzenia wymagał będzie kontroli dostępu osób. 

6. Poprzez udział w Wydarzeniach Uczestnicy ani członkowie zespołów nie nabywają 

jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora i Operatora , w tym roszczeń 

o zwrot kosztów poniesionych w celu wzięcia udziału w Wydarzeniach (w tym 

kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia innego niż określone w ust. 4 

powyżej, itp.). 

 
§ 5 [Realizacja i przebieg Wydarzeń] 

1. Każde z Wydarzeń składać się będzie z 3 dni warsztatowych zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez Organizatora, który zostanie przesłany do 

Uczestników na wskazany przez nich adres e-mail najpóźniej na 3 dni przed 

Wydarzeniem. 

2. Uczestnicy w ramach Wydarzenia będą pracować i realizować zadania w  

zespołach składających się z od 3 do 6 osób. Podział Uczestników na zespoły 

będzie dobrowolny. Uczestnicy podczas pierwszego dnia Wydarzenia będą mogli 

skompletować (dobrać) zespół według własnego uznania. 

3. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu. 

4. Na zakończenie Wydarzenia pierwszego etapu Komisja dokona wyboru 

maksymalnie trzech zespołów w danej lokalizacji plasując je na miejscach od 1. do 

3., których projekty (efekt realizacji prac) w największym stopniu realizują cele 

Wydarzenia i kryteria ustalone przez Organizatora (każdy z osobna dalej jako 

„Wyróżniony Zespół”). Kryteria oceny projektów zostaną przedstawione 

Uczestnikom pierwszego dnia Wydarzenia. Organizator może dokonać wyboru 

mniejszej liczby Wyróżnionych zespołów niż trzy, jeżeli zdaniem Komisji wartość 

merytoryczna rezultatów prac zespołów nie będzie pozwalała na  wyłonienie  

trzech Wyróżnionych Zespołów. 

5. Uczestnicy tworzący Wyróżniony Zespół będą Laureatami Wydarzenia 

pierwszego etapu w danej lokalizacji. Laureatom Wydarzenia zostaną przekazane 

nagrody ufundowane przez Organizatora, przewidziane w § 6 ust. 1 i 3  

Regulaminu („Nagrody”). 

6. Zwycięskie zespoły, zajmujące pierwsze miejsce z danych lokalizacji Wydarzeń 

pierwszego etapu wezmą udział w Wydarzeniu finałowym oraz w odbywających 

się w listopadzie 2019 roku warsztatach edukacyjnych przygotowujących do 

Wydarzenia finałowego. O terminie warsztatów edukacyjnych oraz terminie 

Wydarzenia finałowego Uczestnicy zostaną powiadomieni z 7-dniowym 
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wyprzedzeniem w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez 

Uczestnika. 

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu 

Komisja wyklucza Uczestnika z Warsztatów. Przypadki takie Komisja będzie 

rozpatrywała indywidualnie. 

 
§ 6 [Nagrody] 

1. Nagrodami w konkursie projektów dla Laureatów Wydarzenia pierwszego etapu 

są nagrody pieniężne w łącznej wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), 

przy czym nagrody będę przyznawane w sposób następujący: 

a)  za zajęcie 1. Miejsca nagroda w łącznej wysokości 3 000 zł (trzy tysiące 

złotych) dla całego Wyróżnionego Zespołu; 

b)  za zajęcie 2. Miejsca nagroda w łącznej w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące 

złotych) dla całego Wyróżnionego Zespołu; 

c)  za zajęcie 3. Miejsca nagroda w łącznej wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc 

złotych) dla całego Wyróżnionego Zespołu. 

2.  Nagrody będą podlegały proporcjonalnemu podziałowi na każdego z 

Uczestników Wyróżnionego Zespołu. Nagrody zostaną przekazane Laureatowi 

Wydarzenia w formie przelewu na konto. 

 
3. Niezależnie od nagród pieniężnych wskazanych w ust. 1 powyżej, Organizator 

zastrzega możliwość przyznania Laureatom Wydarzenia dodatkowych nagród 

rzeczowych lub innych nagród specjalnych ufundowanych przez Organizatora. 

Lista nagród rzeczowych oraz innych nagród specjalnych w ramach danego 

Wydarzenia zostanie opublikowana przed rozpoczęciem Wydarzenia na stronie 

internetowej  pod  adresem  www.pekao.com.pl/hackathon.  Decyzję  o  przyznaniu 

dodatkowych nagród rzeczowych oraz nagród specjalnych podejmuje Komisja. 

4. Nagrody będą przekazywane przez Operatora w terminie 3 dni od zakończenia 

danego Wydarzenia. 

5. Do każdej z Nagród o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3 zostanie przyznana 

dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości 

Nagrody („Dodatkowa Nagroda Pieniężna“). Dodatkowa Nagroda pieniężna 

przeznaczona jest na zapłatę przez przyrzekającego Nagrodę należnego 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% 

wartości Nagrody, w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca nie jest uprawniony do 

żądania wypłaty Dodatkowej Nagrody Pieniężnej w innej formie niż przekazanie 

jej na poczet zapłaty podatku dochodowego, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. Celem wydania Nagrody oraz rozliczenia podatku od Nagrody 

Operator zwróci się do Laureatów - poszczególnych członków zwycięskich 

zespołów -o podpisanie protokołu wydania Nagrody, w tym Nagrody dodatkowej 

oraz podania w nim niezbędnych danych osobowych. Wzór protokołu wydania 

Nagrody stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 
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6. Laureaci nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę̨ innego rodzaju ani 
żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody rzeczowej. Laureat 

Wydarzenia nie ma prawa do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na 

osoby trzecie. 

7. Niezależnie od Nagród wskazanych w ust. 1 i ust. 3 powyżej, Organizator 

dopuszcza możliwość przekazania Uczestnikom przez podmioty trzecie 

(Partnerów Wydarzeń) dodatkowych nagród ufundowanych przez te podmioty, 

przy czym warunki przekazania tych nagród zostaną określone w odrębnych 

Regulaminach ustanowionych przez Partnerów Wydarzeń. 

 
§ 7 [Prawa własności intelektualnej] 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie do projektów 

powstałych w ramach Wydarzeń przysługują Uczestnikom w częściach równych, 

chyba że co innego wynika z uzgodnień poczynionych przez członków danego 

zespołu. 

2. Organizator w ramach Wydarzeń nie nabywa jakichkolwiek praw własności 

intelektualnej do projektów wytworzonych przez Uczestników. 

 

 
§ 8 [Reklamacje] 

1. Reklamacje związane z przebiegiem Wydarzeń powinny być składane w formie 

pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail). Reklamacja powinna 

zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz dokładny adres osoby 

składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być 

składane pod adresem: (i) w przypadku reklamacji pisemnych: Bank Pekao S.A. 

Laboratorium Innowacji ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, (ii) w 

przypadku reklamacji przesyłanych drogą elektroniczną: 

hackathon@pekao.com.pl . 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji  

Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w 

terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub innej określonej przez obowiązujące 

przepisy prawa. 

3. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Wydarzeń należy kierować do 

Organizatora na adres: i) w przypadku formy pisemnej: Bank Pekao S.A. 

Laboratorium Innowacji ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, (ii) w 

przypadku formy 

elektronicznej: hackathon@pekao.com.pl . 

 

 
§ 10 [Postanowienia końcowe] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa polskiego 
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Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do R ejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru  Sądowego; NIP: 526-00-06-841; REGON: 000010205;  wysokość  kapitału  zakładowego  i kapitału  wpłaconego: 

262 470 034 zł. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bank Pekao S.A. 

Centrala 

 
ul. Żwirki i Wigury 31 

02-091 Warszawa 

www.pekao.com.pl 

http://www.pekao.com.pl/

