Podmienky účasti na #hackathonmigrena
1.1
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba alebo súťažný tím, ktorý spĺňa všetky podmienky
stanovené v tomto Štatúte (ďalej aj ako „Súťažné tímy“).
1.2

Členom Súťažného tímu môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života.

1.3
Členom Súťažného tímu nemôže byť osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom
pomere vo vzťahu k Vyhlasovateľovi súťaže alebo Hlavnému sponzorovi Súťaže ani osoby blízke osobám
uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
1.4
Zo súťaže bude vylúčený Súťažný tím, ktorý (alebo ktorého člen) podvodným spôsobom zasahuje
do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani
nemohol zúčastniť na súťaži. Vylúčený bude aj Súťažný tím, ktorý predloží alebo by mal snahu predložiť
Mobilnú aplikáciu, ktorou by došlo k porušeniu práv tretích osôb, a to najmä práv duševného vlastníctva, alebo
Súťažný tím, ktorý vytvorí Mobilnú aplikáciu, ktorou dôjde k porušeniu právnych predpisov alebo konaniu
v rozpore s dobrými mravmi, alebo iným konaním Súťažného tímu alebo jeho člena dôjde alebo by mohlo
dôjsť k porušeniu právnych predpisov alebo konaniu v rozpore s dobrými mravmi.
1.5
Použiteľnosť Mobilnej aplikácie, Vyhlasovateľom alebo konečným užívateľom, v Súťaži nesmie
byť závislá od použitia inej mobilnej aplikácie či softwaru tretej strany, ak Vyhlasovateľ neurčí inak.
1.6
Mobilnú aplikáciu predloženú v Súťaži musí byť možné upraviť tak, aby bola jej funkcionalita
zabezpečená minimálne v operačnom systéme [OS Android alebo iOS].
1.7
Ak sa do Súťaže registruje Súťažný tím, ktorého členom je osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek
z podmienok v zmysle Štatútu, je zo súťaže takýto Súťažný tím automaticky vylúčený a nemá nárok na cenu.
1.8
V prípade, že Vyhlasovateľ ešte pred začatím Súťaže zistí, že člen niektorého zo Súťažných tímov
nespĺňa podmienky v zmysle tohto Štatútu, vyzve prostredníctvom kontaktnej osoby príslušného Súťažného
tímu, aby sa taký člen vzdal členstva v Súťažnom tíme.
1.9
Ak člen Súťažného tímu, ktorý nespĺňa podmienky nepreukáže najneskôr pred začatím Súťaže, že
podmienky spĺňa alebo sa takáto osoba nevzdá členstva v Súťažnom tíme, Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť
celý Súťažný tím, ktorého účasť člena by porušovala tento Štatút.
1.10
Ak sa do súťaže nezapojí žiadny Súťažný tím, ktorý by spĺňal podmienky v zmysle tohto Štatútu,
alebo sa súťaže nezúčastní minimálne 3 súťažné tímov, Vyhlasovateľ je oprávnený rozhodnúť o neudelení
výhry žiadnemu Súťažnému tímu. Vyhlasovateľ je oprávnený rozhodnúť o neudelení výhry žiadnemu
Súťažnému tímu aj v prípade nesplnenia predmetu súťaže definovanom v bode 2.2.
1.11
Vyhlasovateľ je opravený najneskôr pred začatím Súťaže ustanoviť vhodnou formou ďalšie
podmienky Súťaže.

