REGULAMIN KONKURSU „Capture The FLAGH”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Capture The FLAGH” i jest zwany dalej:
"Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Telephoners, działające przy Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059
Kraków, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest przygotowany i przeprowadzony przy współpracy z firmą Ernst & Young
Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej
„EY”) jako partnerem Konkursu. Jednakże EY nie ponosi odpowiedzialności za
przeprowadzenie i organizację Konkursu. Uczestnicy mogą wyłącznie do
Organizatora zgłaszać uwagi, zastrzeżenia, pytania oraz ewentualne roszczenia.
4. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 19-22 kwietnia 2016. (Organizator
zastrzega sobie prawo do skrócenia konkursu bez podania powodu).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania powodu.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) nie brała czynnego udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu,
b) posiada status studenta i nie ukończyła 26 roku życia.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Organizator nie zapewnia Uczestnikom sprzętu ani narzędzi koniecznych do wzięcia
udziału w Konkursie.
4. Uczestnicy konkursu mogą ze sobą współpracować w grupach maksymalnie
trzyosobowych (“Drużyna”).
5. Uczestnik nie może przynależeć do więcej niż jednej Drużyny.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.krakyournet.pl,
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1-3,
c) rejestracja do dnia 17 kwietnia 2016 roku.
7. Liczba Uczestników biorących udział w Konkursie jest ograniczona. O Uczestnictwie
decyduje kolejność zgłoszeń.
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. W momencie rozpoczęcia konkursu uczestnikom zostanie udostępniona strona
(“Panel”), za pomocą której będzie można brać udział w konkursie.
2. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom, którzy w momencie zakończenia konkursu
będą mieli zgromadzoną największą ilość punktów. W przypadku tej samej ilości
punktów, zwycięża Drużyna, która zdobyła je wcześniej.
3. Punkty będą przyznawane za rozwiązanie zadań konkursowych.
4. Zadania zostały podzielone na etapy:
a) Każdy etap jest punktowany niezależnie,
b) Punkty za rozwiązanie etapu są przydzielane jedynie wtedy, kiedy w odpowiednim
miejscu Panelu zostanie wprowadzony odpowiedni ciąg tekstowy, tzw. flaga (np.
KYN2016_UmiemCzytacRegulaminy )

5. Przekazywanie rozwiązań osobom spoza Drużyny jest zabronione.
6. Ilość punktów za zadanie będzie określona przez organizatora i będzie opierała się
na subiektywnej ocenie ilości wymaganej wiedzy oraz czasu potrzebnego do
rozwiązania zadania.
7. Wszelkie próby ingerencji w działanie Panelu mogą być postrzegane jako złamanie
regulaminu.
8. Wszelkie informacje dotyczące połączeń oraz danych wysłanych z/do Panelu mogą
być zapisywane przez organizatora w celu późniejszej analizy.
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad regulaminu, lub uzasadnionych
podejrzeń o wykonywanie działań sprzecznych z duchem uczciwej rywalizacji,
organizator zastrzega sobie prawo do odjęcia uczestnikom punktów lub nawet
całkowitego wykluczenia z konkursu.
10. Nagrodami w Konkursie są:
a) Płatny miesięczny staż w zespole Advanced Security Center w firmie EY,
b) Kindle,
c) 3 pary słuchawek,
d) 3 powerbanki,
e) inne (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród do czasu
rozpoczęcia konkursu).
11. Nagrody wymienione w §3 p.10a-d są ufundowane przez firmę EY.
12. Firma EY zastrzega sobie prawo do odbycia krótkiej rozmowy potwierdzającej
umiejętności Uczestnika, w wyniku której podjęta zostanie decyzja o zatrudnieniu i
jego szczegółach.
13. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
14. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie przedstawiciel Koła
Naukowego Telephoners.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, uczelni, wydziału, kierunku,
numeru indeksu.
2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązania do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.
3. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich
zmiany, a także żądania usunięcia.
4. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności
konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie www.krakyournet.pl

