ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ «LACTALISHACKATHONUA2019»

1. ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Організатор - ДП "Лакталіс-Україна". Організатор може залучити інших осіб до
організації та реалізації заходу.
1.2. Назва заходу – LactalisHackathonUA2019 (далі Хакатон, Конкурс)
1.3. Суть заходу - вирішення учасниками Хакатону наданих Організатором бізнескейсів, які направлені на пошук інноваційних рішень, з метою оптимізації бізнеспроцесів.
1.4. Сайт Конкурсу – http://lactalisevent.com.ua, на якому розміщуються Положення,
умови проведення Конкурсу, а також додаткова інформація.
1.5. Учасник – особа, віком від 18 до 25 років, яка подала заявку для участі в
Конкурсі.
1.6. Електронна форма попередньої реєстрації – реєстраційна форма на сайті
Конкурсу у розділі «Взяти участь», шляхом заповнення якої Учасник інформує
Організатора про свій намір взяти участь у Хакатоні.
1.7. Повна електронна реєстраційна форма - реєстраційна форма, що
надсилається на електрону адресу Учасника, та після заповнення якої, Учасник
реєструється та надає інформацію про себе.
1.8. Команда - це група Учасників, які були об’єднані для вирішення бізнес-кейсів
відповідно до вимог Положення. Кількість учасників команди – 10 осіб. Кількість
команд – 10 (десять).
1.9. Лідер – учасник Команди, обраний шляхом вільного голосування, який
координує процес вирішення бізнес-кейсу.
1.10.
Конкурсна
комісія
група
експертів,
призначених/обраних
Організатором, які вирішують питання про присудження місця в рейтингу
командам-учасникам та здійснюють оцінку презентацій.
1.11.
Ментор – представник Організатора, який надає методичну і
консультаційну допомогу учасникам команди (бізнес-консультування,
командоутворення, підготовка бізнес-презентацій, консультування в області
вирішення бізнес-кейсу). Ментор може виступати також членом конкурсної
комісії.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Ці Положення регламентують порядок організації і проведення Конкурсу.
2.2. Організатор має право вносити зміни до Положень з обов'язковим
опублікуванням таких змін на Сайті Конкурсу. Зміни вступають в силу з дати їх
опублікування.
2.3. З метою визначення переможців Конкурсу створюється Конкурсна комісія.
Склад Конкурсної комісії буде оголошений безпосередньо під час проведення
Хакатону.

3. ДАТА та МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
3.1. Дата проведення Хакатону - 06 квітня 2019 року.
3.2. Місце проведення - м. Київ, Безмежний простір можливостей «НИВКИ-ХОЛЛ»,
проспект Перемоги, 84, метро «Нивки».
3.3. Організатор має право змінити місце проведення Конкурсу, з обов'язковим
опублікуванням таких змін на Сайті Конкурсу.

4. УЧАСТЬ У ХАКАТОНІ
4.1. Учасником Хакатону визнається особа, яка подала заповнену заявку на участь
у Конкурсі, заповнивши повну електронну реєстраційну форму. Подача заявки
на сайті Конкурсу означає згоду учасника Конкурсу з цим Положенням.
4.2. При заповненні Повної електронної форми Учасника необхідно вказати такі
відомості: прізвище, ім'я, вік, номер мобільного, адреса електронної пошти (email), освіта, досвід роботи, та інші дані згідно з Додатком №1 до Положення.
4.3. При реєстрації для участі в Хакатоні, Учасник погоджується з умовами цього
Положення та зобов'язується виконувати їх. Невиконання умов цього
Положення є підставою для дискваліфікації учасника.
4.4. Участь у Хакатоні є безкоштовною.
4.5. Організатор забезпечує учасників харчуванням протягом Хакатону (перерви на
каву, обід).
4.6. Учасникам з інших населених пунктів Організатор забезпечує проживання в
готелі та трансфер з місця проведення Хакатону до готелю.
4.7. Учасники, що проживають в готелі, повинні дотримуватися правил проживання
в готелі.
4.8. Поселення та виселення з готелю відбувається згідно з правилами проживання
готелю.
4.9. Організатор може змінити готель без попереднього інформування учасників
заходу.
4.10.
Трансфер до місця проведення Хакатону здійснюється за рахунок
учасників.
4.11.
Учасник може обрати на вибір або компенсацію витрат на трансфер до
місця проведення Хакатону, або забезпечення проживання в готелі.
4.12.
Компенсація витрат на трансфер здійснюється на підставі витратних
документів (електронний квиток або фіскальний чек), в межах суми 300грн та
виплачується Учаснику протягом дня проведення Хакатону.
4.13.
У випадку, коли Учасник обирає компенсацію витрат на трансфер, він
повинен проінформувати Організатора, надіславши електронного листа на
адресу HRmail@lactalis.com.ua з вкладенням копії електронного квитка.
4.14.
Учасники самостійно забезпечують наявність в період проведення
Хакатону необхідних їм для виконання бізнес-кейсів засобів програмування
(ноутбук, мишка, програмне забезпечення, інші необхідні інструменти) і несуть
повну відповідальність за їх використання, в тому числі належне ліцензування.
Учасники гарантують, що використання ними програмного забезпечення в
рамках участі в Хакатоні не порушує права і законні інтереси правовласників
такого програмного забезпечення.
4.15.
Виконання будь-яких дій, передбачених цим Положенням, від імені
Команди, означає вираз волевиявлення на вчинення зазначеного дії кожним з
Учасників відповідної Команди.

5. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
5.1. Учасники погоджуються, що усі права на розроблені Учасниками рішення в
результаті їх участі в Конкурсі належать виключно Організатору.
6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. При реєстрації для участі в Конкурсі Учасник надає Організатору свою згоду на
обробку наданих при реєстрації і / або згодом при проведенні Конкурсу
персональних даних, включаючи прізвище, ім'я, по-батькові, право на
використання зображення (включаючи фото- і відеозйомку), контактні дані та
адресу електронної пошти для цілей організації і проведення Конкурсу,
включаючи передачу персональних даних Організатору Конкурсу, а також, у
разі обрання Учасника Переможцем, – публікацію його прізвища, імені та побатькові, а також інших наданих Учасником даних в мережі Інтернет та в інших
засобах масової інформації, у тому числі здійснення запису і трансляції та / або
ретрансляції відеоматеріалів Конкурсу.
6.2. Погоджуючись з умовами цього Положення, Учасник Конкурсу дозволяє /
доручає ДП "Лакталіс-Україна" або іншим визначеним ним особам, включаючи
але не виключно, Групі компаній Лакталіс (Lactalis Group) здійснення наступних
дій (операцій) або сукупності дій (операцій) по обробці персональних даних (з
використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів): збір,
запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна),
витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення
персональних даних, строком до десяти років.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. Організатор Конкурсу не несе жодної відповідальності перед учасниками
Конкурсу, в тому числі за заподіяння їм будь-якої шкоди під час участі у заході.
Організатор не несе жодних зобов’язань перед Учасниками Конкурсу, крім
зобов'язань, прямо зазначених у цьому Положенні.
Замовник не відшкодовує жодні збитки Учасників, які можуть виникнути у зв'язку
з проведенням Конкурсу.
7.2. Організатор Конкурсу залишає за собою право відмовити Учаснику в подальшій
участі в Конкурсі в будь-який час без відшкодування будь-яких збитків і витрат
Учасника в разі порушення останнім цього Положення.
7.3. Організатор Конкурсу не несе відповідальність у разі настання форс-мажорних
обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з
боку Організатора Конкурсу обставини.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Це Положення набуває чинності з моменту розміщення на сайті Хакатону.
8.2. Організатор Конкурсу вправі в односторонньому порядку вносити зміни до
цього Положення без попереднього повідомлення Учасників. Будь-які зміни до
Положення набувають чинності з моменту розміщення на сайті Хакатону.
8.3. Всі суперечки і розбіжності, які виникають у зв'язку з організацією та
проведенням Хакатону, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Спірні
питання, не врегульовані шляхом переговорів, підлягають вирішенню
Організатором.
8.4. Порядок здійснення інших процедур, які не встановлені цим Положенням,
встановлюється локальними документами Організатора або шляхом прийняття
оперативних рішень в ході реалізації Конкурсу, враховуючи принципи
доцільності, справедливості та розумності.
8.5. У разі визнання будь-якого пункту цього Положення недійсним всі інші
положення залишаються в силі.

9. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Офіційний сайт Хакатону: http://lactalisevent.com.ua
9.2. Організатор - ДП "Лакталіс-Україна".
9.3. Електронна адреса для довідок: HRmail@lactalis.com.ua
9.4. Мобільний телефон: +38 (050) 493 04 54 (тарифікація дзвінків згідно з тарифами
оператора зв’язку).

ДОДАТОК №1
ДО ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ «LACTALISHACKATHONUA2019»
ПОВНА РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА КОНКУРСУ
Ім'я*
Прізвище*
Скільки тобі років*
Як з тобою зв'язатися:


№ мобільного*
(у форматі +38 (0хх) ххх хх хх)



e-mail*



профіль (login) в Instagram

Звідки (населений пункт) приїдеш на захід* (Обов'язково назва
населеного пункту. Організатор оплачує харчування учасників івенту
та проживання в Києві на час проведення Хакатону для учасників з
інших населених пунктів. Трансфер до Києва та місця проведення
заходу оплачується учасниками).

Спеціальність*


Назва навчального закладу, де навчаєшся (навчався)



Факультет



Курс (для тих, хто зараз навчається)

Маєш довід роботи? * (так/ні)


В якій сфері працював?



Яку посаду займав?



Прикріпи своє резюме

Рівень володіння іноземною мовою (англійська мова – вказати
обов’язково, інші за бажанням)
 Англійська
 Iнша
Чому вирішив взяти участь в LACTALISHACKATHONUA2019? *
Мені цікаво отримати досвід вирішення реальних бізнес-кейсів;
Люблю відвідувати молодіжні заходи, особливо ті, де смачно
пригощають ;
Хочу попрацювати з ТОП-менеджерами, драйверами бізнесу;
Йду на івент за компанію, з другом/подругою;
Немає чим зайнятися на вихідних;
Розширити свій нетворкінг;
Знайти зацікавлених у власному розвитку, таких, як я 

Як дізнався про захід? *
Побачив рекламу в Instagram;

Розповів та запросив приятель;
Почув від батьків або родичів, які працюють в Лакталіс;
Отримав запрошення у вузі, де навчаюсь.

Що ми ще не знаємо про тебе?
*Дане поле, обов’язкове для заповнення
Реєстрація, шляхом заповнення Повної реєстраційної форми, є обов’язковою для
участі в Конкурсі.

