REGULAMENT
privind participarea la evenimentul Hackathon

Capitolul 1. Organizatorul şi Regulamentul oficial al programului
1.1. Evenimentul Hackathon, denumit în continuare “Evenimentul”, este organizat şi desfăşurat în
perioada 08 octombrie 2022 – 09 octombrie 2022 de către societatea TREMEND SOFTWARE
CONSULTING S.R.L., cu sediul în București, strada Cluj nr. 83, clădirea 8B, scara 1, etaj 7,
apartament 32, camera nr. 2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J40/18290/2005,
cod unic de înregistrare 18089451, denumită în continuare „Tremend” sau „Organizatorul”,
1.2. Regulamentul de desfăşurare a Evenimentului („Regulamentul”) stă la dispoziţia oricărui
participant

la

Eveniment,

în

mod

gratuit,

pentru

consultare,

pe

site-ul

Tremend,

https://pixel.tremend.com/ („Site”), pe întreaga perioadă de desfăşurare a Evenimentului.
1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca
modificările să intre în vigoare numai după publicarea acestora pe Site. Evenimentul se va
desfăşura conform prevederilor din prezentul Regulament, care sunt obligatorii pentru toţi
participanţii. Prin participarea la Eveniment, participanții sunt de acord să respecte și să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislatiei
aplicabile.
1.4. Evenimentul reprezintă o întalnire a participanților la sediul Tremend din București, Splaiul
Unirii, nr. 165, etaj 4, cladirea TN02, Sector 3 în vederea dezvoltării unor proiecte CSR, în legătură
cu diverse subiecte propuse de clienții Tremend, identificati in anexa nr. 1 la prezentul Regulament,
denumiți în cele ce urmeaza „Clienții Tremend”. Participanții vor fi organizați în grupe de câte 4
(patru) persoane, scopul final pentru fiecare grupă fiind ajungerea la viziunea (ideea) unui produs
software, documentată prin definirea problemei sau oportunității la care produsul răspunde,
definirea capabilităților/funcționalităților principale ale produsului, planul de implementare și
propunerea grafică („Rezultatul”).
1.5. Evenimentul este destinat tuturor persoanelor fizice, cu vârsta minimă de 16 ani, împlinită la
data începerii Evenimentului, cu cel puțin 2 ani de experiență relevantă în domeniul analizei de
business sau a designului grafic, cu abilități foarte bune de comunicare în limba engleză, care
completează on-line formularul de înscriere (”Formularul de înscriere”) disponibil pe site-ul
Evenimentului https://pixel.tremend.com/ (denumiți în continuare ”Participanții”).
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Capitolul 2. Condiţii de participare
2.1. Pentru participarea la Eveniment, Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiții:
●

au peste 16 ani, vârsta minimă necesară pentru exprimarea în mod valabil a
consimțământului pentru furnizarea de servicii aferente societății informaționale;

●

au cel puțin 2 ani de experiență relevantă în domeniul analizei de business sau a designului
grafic;

●

au abilități foarte bune de comunicare în limba engleză;

●

completează on line Formularul de înscriere cu datele de identificare solicitate (respectiv
nume și prenume, e-mail, telefon, funcție, mesaj legat de motivația personală, link către CV);

●

iau cunoștință despre Regulament și despre nota de informare privind prelucrarea datelor
cu caracter personal, prin bifarea căsuțelor corespunzătoare;

●

apasă butonul ”Înregistreaza-te acum”, pentru a finaliza înscrierea la Eveniment.

2.2. Perioada de înscriere este 6 septembrie 2022 – 25 septembrie 2022, cu posibilitatea
Organizatorului de a prelungi această perioadă. Selecția Participanților se va realiza de către
Organizator, în funcție de numărul de Participanți care se înscriu la Eveniment, numarul maxim de
Participanti fiind de 64 de persoane. Pentru evitarea oricăror interpretări, un numar de 20 de
Participanți vor fi selectați din rândul angajaților / colaboratorilor Tremend (care se înscriu la
Eveniment) iar un numar de 44 de Participanți vor fi selectați din terțele persoane care se înscriu la
Eveniment).
Participanții se pot înscrie fie individual, fie cu o echipă de 4 persoane. Echipele vor trebui să
conțină cel puțin câte un specialist din ambele arii profesionale. Pentru evitarea oricăror
interpretări, fiecare echipă va trebui să conțină cel puțin un specialist cu experiență de muncă
anterioară în analiză de business și cel puțin un specialist cu experiență anterioară în design grafic.
Criteriile de selecție ale persoanelor care îndeplinesc condițiile de participare enumerate mai sus,
vor fi legate de rolul actual pe care îl are Participantul și experiența de muncă acumulată până în
prezent.
Participantii selectați pentru participarea la Eveniment vor fi anuntați în legătură cu acest aspect de
către reprezentanții Organizatorului prin intermediul poștei electronice și vor primi detaliile
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aferente Evenimentului precum si un angajament de confidențialitate ce trebuie semnat de fiecare
Participant selectat. Pentru evitarea oricăror interpretări, Paticipantul selectat care nu semnează
angajamentul de confidențialitate furnizat de Tremend în termenul comunicat va fi descalificat și nu
va putea participa la Eveniment.
2.3. Participanții la Eveniment vor lucra cu propriile echipamente (laptop, mouse, alte device-uri
utile) și vor folosi propriile programe software necesare, fiecare după cum va crede de cuviință.
Tremend nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele diferențe dintre Participanți în legătură
cu echipamentele / programele utilizate de aceștia, punând la dispoziția Participanților numai o
conexiune la internet.

Capitolul 3. Premii
3.1. Cele mai bune Rezultate vor fi premiate de Tremend după cum urmează:
●

locul I – 3.600 Euro / echipă, respectiv 900 Euro pentru fiecare membru al echipei,

●

locul II – 1.600 Euro / echipă, respectiv 400 Euro pentru fiecare membru al echipei,

●

locul III - 800 Euro / echipă, respectiv 200 Euro pentru fiecare membru al echipei.

Sumele menționate mai sus reprezintă sume nete, urmând ca, de la caz la caz, Tremend să
calculeze, să rețină și să plătească eventualele impozite și contribuții aferente, în funcție de situația
fiscală a fiecărui Participant câștigător.
3.2. Mecanismul de acordare a premiilor
Premiile menționate mai sus vor fi acordate cu scopul de a acoperi, integral sau parțial, după cum
va dori Participantul, costurile aferente unei vacanțe/experiențe, dupa cum urmează:
●

locul I va putea să achiziționeze un pachet de vacanță oriunde în lume, prin intermediul
unei agenții de turism din România

●

locul II va putea să achiziționeze un pachet de vacanță în România, prin intermediul unei
agenții de turism din România

●

locul III va putea sa achiziționeze o experiență, în funcție de preferințe, din oferta pusă la
dispoziție pe platforma https://www.smartexperience.ro/

Astfel, sumele câștigate ca și premiu prin participarea la Eveniment vor fi decontate de Tremend pe
baza facturilor fiscale emise de respectivele agenții / furnizorul experiențelor achiziționate prin
intermediul platformei https://www.smartexperience.ro/.
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Pentru evitarea oricăror interpretări, vacanțele / experiențele pot fi achiziționate oricând în perioada
[10 octombrie 2022] - [10 ianuarie 2023]. Participanții pot să achiziționeze o vacanță / experiență mai
scumpă decât premiul câștigat, prin suplimentarea bugetului din surse proprii,

pot alege să

achiziționeze o vacanță / experiență împreună cu alte persoane.
Pentru locurile I si II, Participanții câștigători pot decide cum vor utiliza premiul în cadrul
pachetului de vacanță achiziționat (doar bilet de avion / doar cazare / și bilet de avion și cazare).
Premiile nu pot fi cedate altor persoane și nu pot fi cumulate decât dacă Participanții aleg să
achiziționeze împreună un pachet de vacanță / o experiență, caz în care fiecare Participant câștigător
va beneficia de premiul câștigat.
3.3. Desemnearea câștigătorilor
Echipele câștigătoare vor fi desemnate de un juriu format din persoane din cadrul Tremend, cât și
persoane din cadrul Clienților Tremend.
Desemnarea câștigătorilor se va realiza pe baza următoarelor criterii:
●

calitatea livrabilelor echipei, având o pondere de 40% în nota finală.
Acest criteriu va fi evaluat de specialiști din cadrul Tremend, cu expertiză pe zona de BA și
UX, prin acordarea unor note, de la 1 la 5 (1 fiind cel mai slab rezultat iar 5 fiind cel mai bun
rezultat), iar rezultatele vor fi transmise juriului.

●

abilitatea de a susține impactul adus de aceste livrabile, în cadrul unei scurte prezentări,
având o pondere de 60% în nota finală.
Acest criteriu va fi evaluat direct de către membrii juriului, prin acordarea de note, de la 1 la
5 (1 fiind cel mai slab rezultat iar 5 fiind cel mai bun rezultat), nota finală fiind stabilită prin
media aritmetică a notelor acordate de membrii juriului.

Capitolul 4. Drepturi de proprietate intelectuala
4.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială / drepturile de autor / alte drepturi
similare cu privire la eventuale opere științifice ce ar putea rezulta din compilația ideilor / teoriilor /
conceptelor / descoperirilor ştiinţifice / procedeelor / metodelor de funcţionare aferente
Rezultatelor, indiferent de forma de prezentare sau de stocare, în măsura în care acestea pot fi
protejate, prin orice formă de protecție recunoscută de legislația din România, aparțin
Organizatorului, din momentul în care sunt create. Astfel, în măsura în care ideile / teoriile /
conceptele / descoperirile ştiinţifice / procedeele / metodele de funcţionare aferente Rezultatelor
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care pot fi protejate, ca urmare a compilației / combinării lor de către Tremend, prin orice formă de
protecție recunoscută de legislația din România, Participantul recunoaște, atribuie și acordă în mod
expres, nelimitat și irevocabil Organizatorului, în cea mai extinsă formă permisă de legislația
aplicabilă, orice astfel de drepturi de proprietate intelectuală și industrială/alte drepturi similare
asupra acestora, cum ar fi dar fără a se limita la dreptul de reproducere, de distribuire, cu titlu
gratuit sau oneros, de închiriere / împrumut, de comunicare publică, de realizare a unor opere
derivate, etc.
4.2. În măsura în care legislația aplicabilă nu recunoaște Organizatorul ca fiind titularul drepturilor
de proprietate intelectuală conform art. 4.1 de mai sus, fiecare Participant cedează în cea mai extinsă
măsură permisă de lege, în mod exclusiv, irevocabil și necondiționat oricare și toate drepturile
patrimoniale asupra eventualelor opere științifice ce ar putea rezulta din compilația ideilor /
teoriilor / conceptelor / descoperirilor ştiinţifice / procedeelor / metodelor de funcţionare aferente
Rezultatelor, indiferent de forma de prezentare sau de stocare în integralitatea sa (inclusiv, dar fără
a se limita la drepturile patrimoniale de autor prevăzute de art. 13 din Legea 8/1996 privind dreptul
de autor și drepturile conexe), pentru orice teritoriu din lume, pentru perioada maximă de protecție
a acestora și pentru toate modurile (posibile, existente sau viitoare) de utilizare și exploatare a
acestora.
4.3. Participantul se angajează și garantateaza să se abțină în a derula orice activitate în ceea ce
privește drepturile sale morale (în măsura în care acestea îi aparțin conform unor prevederi
imperative ale legii), ce ar putea cauza daune Organizatorului / Clienților Tremend și/sau unui terț
cu care Organizatorul a contractat cu privire la drepturile de proprietate intelectuală. În acest sens,
în legătură cu eventualele opere științifice ce ar putea rezulta din compilația ideilor / teoriilor /
conceptelor / descoperirilor ştiinţifice / procedeelor / metodelor de funcţionare aferente
Rezultatelor, fiecare Participant agreează asupra publicării, transferării operelor sale către terțe
persoane, cu titlu gratuit sau oneros, modificării, prelucrării operelor sale, inclusiv completarea
acestora, conexarea cu o altă lucrare, includerea într-o lucrare colectivă, precum și să facă publică
opera sa că lucrare anonimă sau sub numele Organizatorului.

Capitolul 5. Diverse
5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la Eveniment se va realiza conform
mențiunilor din nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
5.2. În caz de forţă majoră ce face imposibilă continuarea Evenimentului, Organizatorul poate
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suspenda sau întrerupe acest Eveniment, operând modificările necesare, ce vor fi comunicate
persoanelor implicate fără că acest lucru să îndreptăţească participanţîi să solicite despăgubiri.
5.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Program se vor rezolva pe cale
amiabilă. În cazul în care această nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele
judecătoreşti competențe de la sediul Organizatorului.
5.4. Prin participarea la Eveniment participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze
termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Organizator:
TREMEND SOFTWARE CONSULTING S.R.L.
Prin Director Resurse Umane: Șunel Simona-Nicoleta
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