
Make your future - IBM Hackathon!

Descriere:
Competiția Make your future - IBM Hackathon! se adresează studenților, precum și absolvenților în 2014, pasionați de tehnologie ai 
facultăților de profil din orașele București și Brașov.

Condiții de participare:
 participarea se poate realiza individual sau în echipe de 2 persoane
 statutul persoanelor înscrise să fie de student ciclu licență/ master în anul academic curent sau absolvenți generația 2014
  competiția este organizată în București, cu participarea studenţilor din București și Brașov
  datele puse la dispoziţie de către participanţi trebuie să fie conforme cu realitatea
  aplicația software poate fi dezvoltată pentru mediul Desktop, Web sau Mobile în funcție de preferința participanților 

Tema Hackaton:
 tema propusă va fi din unul dintre domeniile: Educație, Mediu, Economie, Sănătate sau Social.
  tema va fi prezentata in dimineața zilei de 5 decembrie și va fi aleasă prin tragere la sorți.

Calendarul și procedura de desfășurare a competiției:
  10 - 30 noiembrie, Perioada de înscrieri
  30 noiembrie, ora 23:00 - Finalizarea perioadei de înscriere
  2 decembrie - Anunţarea participantilor selectaţi prin contactare pe email sau telefonic
  3 sau 4 decembrie – Open Day @ IBM și discuţii despre Hackathon
  5 - 6 decembrie - Hackathon
  6 decembrie - Etapa de jurizare 

Desfășurarea efectivă a concursului:
 participanții vor avea la dispoziție 24 ore pentru a lucra la aplicația software 
  implementarea aplicațiilor se va realiza pe calculatoarele/ laptopurile personale ale concurenților, facilitarea accesului la internet 

revine în sarcina organizatorilor
  concurenţii vor realiza aplicaţia, urmând să fie prezentată juriului la sfârșitul celor 24 ore de concurs. Juriul este compus din 5 

membri, specialiști IT IBM și profesori universitari.
  în urma jurizării, echipele desemnate câștigătoare vor intra în posesia premiilor doar în urma prezentării documentelor de identitate și 

a semnării procesului verbal de primire 
  eventualele contestații vor fi rezolvate pe cale amiabilă
  numele persoanelor/ echipelor câștigătoare vor fi făcute publice în maxim 5 zile de la data finalizării concursului

Premiile
3000 de euro în produse IT, imparțiți între persoanele/ echipele caștigătoare.

Drepturile participanţilor
Participanţii deţin toate drepturile de autor asupra aplicaţiilor software dezvoltate. Prin acceptarea premiilor, aceștia sunt de acord ca 
numele lor să fie publicate în materialele promoţionale folosite de compania organizatoare, precum materiale video, foto sau tipărite.
Participanţii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 
Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile, în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Criterii generale de jurizare
 Originalitate și creativitate în dezvoltarea aplicației software
  Atingerea scopului temei alese
  User Experience (UX)
  User Interface (UI)
  Integrarea cu mai multe servicii
  Prezentare finală în fața juriului

Participanții pot primi un punctaj bonus pentru integrarea feedback-ului primit din partea juriului pe parcursul Hackathon-ului.

Dacă regulile din prezentul regulament nu sunt respectate, organizatorii își rezervă dreptul să elimine din concurs echipa respectivă.

cristian.secu@ro.ibm.comContact:

REGULAMENT


