
Regulamin konkursu CTF
13 marca 2022

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) CTF (zwanym dalej „Konkursem”) jest Fundacja
Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA z siedzibą w Krakowie, pod
adresem ul. Rostafińskiego 10, 30-072 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000011379.

§ 2

Organizator powierza wykonanie Konkursu w ramach 17. Studenckiego Festiwalu Informatycznego (zwanego
dalej „Festiwalem”) Kołom Naukowym czterech krakowskich uczelni:

– Koło Naukowe BIT Akademii Górniczo-Hutniczej

– Koło Naukowe Informatyki Politechniki Krakowskiej

– Koło Naukowe i::team Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

– Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

§ 3

Konkurs rozpoczyna się dnia 14 marca 2022 r. o godzinie 0:00 i trwa do dnia 20 marca 2022 r. do godz. 23:59
czasu polskiego.

Rozdział II
Warunki uczestnictwa

§ 4

Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
(zwana dalej „Uczestnikiem”).

§ 5

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby zaangażowane w organizację Festiwalu
(w tym wolontariusze).
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§ 6

Udział w konkursie jest nieodpłatny.

Rozdział III
Zasady Konkursu

§ 7

Zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem”) polega na rozwiązaniu wszystkich zagadek, które umieszczone są
na platformie internetowej dostępnej pod adresem https://ctf.sfi.pl (zwanej dalej „Platformą”).

§ 8

Przystąpienie do Konkursu ma miejsce z chwilą zarejestrowania na Platformie.

§ 9

Platforma zostanie udostępniona przez Organizatora z chwilą rozpoczęcia Konkursu.

§ 10

Zabronione jest przekazywanie odpowiedzi i sposobów rozwiązywania zagadek innym uczestnikom Konkursu.

§ 11

Zabronione są wszelkie próby ingerencji bądź ataki skierowane w stronę systemu informatycznego obsługują-
cego Konkurs. Organizator nie udziela prawa do atakowania lub innego obchodzenia zabezpieczeń systemów
informatycznych Organizatora. w tym samej Platformy.

§ 12

Wszelkie próby oszukania zasad Konkursu są zabronione i będą skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

§ 13

Zagadki należy rozwiązywać samodzielnie, z pomocą dowolnych narządzi, w tym Internetu.

§ 14

Zwycięzcami Konkursu jest 10 osób, które jako pierwsze rozwiążą wszystkie zagadki.

§ 15

W przypadku nierozwiązania wszystkich zagadek przez żadnego uczestnika zwycięzcy Konkursu nie zostaną
wyłonieni.

§ 16

Organizator ogłosi nazwiska Zwycięzców Konkursu poprzez stronę wydarzenia „17. Studencki Festiwal Informa-
tyczny” na platformie Facebook najpóźniej w dniu 21 marca 2022 r.
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Rozdział IV
Nagrody

§ 17

Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

1. Nagroda I – Smartwatch Huawei Watch GT 2e Biały, pakiet gadżetów SFI.

2. Nagroda II – Mysz Logitech MX Master 2s, pakiet gadżetów SFI.

3. Nagroda III – Stacja dokująca Sharkoon USB-C, pakiet gadżetów SFI,

4. Nagrody IV - X - Powerbank Green Cell PBGC02 10000 mAh

§ 18

1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami odpowiadając na ich Zgło-
szenia Konkursowe wiadomością zawierającą informację o przyznanej Nagrodzie oraz prośbą o przekazanie
niezbędnych do wydania nagrody informacji i danych kontaktowych.

2. Uczestnik zobowiązany jest odpowiedzieć na wiadomość, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie lecz nie
później niż na 7 dni od jej otrzymania.

3. W przypadku przekroczenia terminu wymienionego w ust. 2 nagroda przepada na korzyść kolejnego Uczest-
nika pod względem czasu rozwiązania Zadania. Stosuje się odpowiednio ustępy 1 i 2. W przypadku nie-
możności zastosowania procedury nagroda przepada na korzyść Organizatora.

§ 19

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości prze-
kazania Nagrody wyniknął z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody, podania
danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

§ 20

Nagroda będzie możliwa do odbioru przez Uczestnika w okresie 2 tygodni od wyłonienia zwycięzcy pod adresem
ul. Łojasiewicza 6 pok. 1173, 30-348 Kraków w godzinach wcześniej ustalonych z Organizatorem. W przypadku
nie odebrania jej w tym terminie Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 21 dni od dnia przysłania przez Uczestnika wszelkich danych
umożliwiających wysyłkę Nagrody. Koszt wysyłki pokrywa Organizator.

§ 21

Uczestnik nie może przenieść praw do odbioru przyznanej nagrody na osobę trzecią lub wymienić jej na równo-
wartość pieniężną.

Rozdział V
Dane osobowe

§ 22

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) Uczestników jest Organizator.
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§ 23

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

§ 24

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, wydania Nagród a
także w celach marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679.

§ 25

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

§ 26

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i przyznania Nagród lub do
czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych).

§ 27

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i
uprawnieniach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w szczególności: prawo
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwa-
rzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 28

Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowa-
niu.

§ 29

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: Paweł
Ryś, ul. Łojasiewicza 6 pok. 1173, 30-348 Kraków. Kontakt możliwy przez e-mail: pawel.rys@sfi.pl

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 30

Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu pod adresem https://sfi.pl/ na podstronie
Konkursu.

§ 31

Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§ 32

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.
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§ 33

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

§ 34

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.
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