Regulamin UNIT9 VR Challenge Hackathon 2018
1. Organizatorem UNIT9 VR Challenge Hackathon 2018, zwanego dalej “Wydarzeniem” jest
polski oddział interaktywnej firmy produkcyjnej UNIT9, Le Polish Bureau Maciej Zasada, z
siedzibą w Łodzi przy ulicy Zbójnickiej 33c, 92-104, Łódź, NIP: 728-276-36-51, zwanym dalej
“Organizatorem”
2. Wydarzenie jest organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej “
Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wydarzenie obejmuje konkurs na przygotowanie najlepszej aplikacji rozszerzonej
rzeczywistości oraz część merytoryczną.
4. Wydarzenie zostanie zorganizowane w dniach 25.05.2018 - 27.05.2018 w Red Tower w
Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 148/150 i trwać będzie od godziny 10.00 25.05.2018 do
godziny 15.00 27.05.2018
5. Udział w Wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu,
dostępnego na stronie internetowej wydarzenia - www.vrchallenge.io oraz po rejestracji na
tejże stronie.
6. W wydarzeniu mogą wziąć udział zespoły, które zgłoszą swój udział poprzez rejestrację
na stronie www.vrchallenge.io. Liczba osób w zespole nie może być większa niż pięć.
Rejestracja kończy się o północy 20.05.2018 lub po przekroczeniu maksymalnej liczby
miejsc. O wyborze najlepszych projektów zadecyduje Jury.
7. Faktyczna obecność na Wydarzeniu i korzystanie ze sprzętu w czasie Wydarzenia
oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do jego stosowania.
8. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy zobowiązują się do stosowania do uwag i
wskazań osób wyznaczonych przez Organizatora do kontroli prawidłowego przebiegu
Wydarzenia.
9. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu w przypadku
niespełnienia warunków określonych w Regulaminie lub ich nieprzestrzegania, a także z
innych, uzasadnionych w jego ocenie przyczyn.
10. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji ogólnych i technicznych w trakcie
trwania Wydarzenia są Jakub Jakubowski i Jakub Brzózka.
11. W trakcie Wydarzenia Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za udostępniony
sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się
do poniższego Regulaminu, wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
instrukcją oraz wszelkie szkody materialne powstałe na Terenie Red Tower.

12. Na terenie Red Tower obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz
zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz obowiązek zachowania porządku.
13. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w prasie oraz innych mediach
informujących o Wydarzeniu, a także na stronie internetowej Wydarzenia oraz mediach
społecznościowych.
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podawania przyczyn.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia, jego przerwania lub
zawieszenia bez podawania przyczyn.
16. Wyklucza się udział w Wydarzeniu osób w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem
środków odurzających oraz osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku
zdrowia w trakcie trwania Wydarzenia, w szczególności cierpiących na choroby lub
dolegliwości w przypadku których korzystanie ze sprzętu tworzy ryzyko dla zdrowia, np.
Epilepsja czy schorzenia wzroku.
17. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość
przystąpienia do udziału w Wydarzeniu, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
18. W czasie trwania Wydarzenia Uczestnicy są zobowiązani do zachowania ostrożności i
unikania sytuacji zagrażających zdrowiu innych Uczestników, ich mieniu a także mieniu
Organizatora i osób trzecich, znajdującego się w budynku Red Tower. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie innym osobom szkody na zasadzie winy.

