Regulamin konkursu "Eliminacje krajowe do konkursu European Cyber Security Challenge 2021"
§ 1.
W niniejszym regulaminie poniższym pojęciom nadano następujące brzmienie:
1. „Organizator” – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolskiej 12, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym –
Rejestrze Przedsiębiorców, pod numerem 0000012938 przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział, Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej
„Organizatorem” lub „NASK”,
2. „CERT Polska” – dział NASK odpowiedzialny za reagowanie na incydenty komputerowe,
3. „Konkurs” – organizowany przez NASK na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konkurs
"Eliminacje krajowe do konkursu European Cyber Security Challenge 2021" na rozwiązanie
zadań w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego,
4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu „Eliminacje krajowe do konkursu European Cyber
Security Challenge 2021”.
5. „Finał Europejski”, „Finał” - wydarzenie European Cyber Security Challenge, organizowane
przez AFCEA (w ramach działań Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa) z siedzibą w
Czechach, pod adresem Brigádníků 44/2 Praga, mające miejsce w Pradze (Czechy), w dn.
28.09.2021 – 01.10.2021.
§ 2.
1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora i prowadzony na podstawie niniejszego
Regulaminu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w okresie, określonym w ust. 2
poniżej.
2. Konkurs odbywa się w terminie:
1. 02.07.2021 godz. 16:00 – 04.07.2021 godz. 16:00
§ 3.
Celem Konkursu jest wyłonienie osób, które zdobędą najwięcej punktów za rozwiązanie zadań
opracowanych przez NASK w ramach Konkursu, a ponadto przedstawią NASK krótkie opisy
rozwiązanych zadań.
§ 4.
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne urodzone w latach: 1995-2007, zwane dalej
Uczestnikami Konkursu.
2. Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy (zwane dalej "Grupami Uczestników")
ze względu na rok urodzenia:
1. Grupa Uczestników I: Uczestnicy Konkursu urodzeni w latach 2000-2007
2. Grupa Uczestników II: Uczestnicy Konkursu urodzeni w latach 1995-1999
3. Konkurs posiada tylko jeden termin kwalifikacji:
02.07.2021 godz. 16:00 – 04.07.2021 godz. 16:00
4. Zadania konkursowe są takie same dla obu Grup Uczestników.
5. Spośród Uczestników Konkursu zostanie wyłoniona maksymalnie 10-osobowa drużyna,
składająca się z maksymalnie 5 osób z każdej Grupy Uczestników.
6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą opiekunów prawnych.
7. Uczestnik Konkursu musi posiadać możliwość legalnego wjazdu na teren Czech.

8. Nagrodą w Konkursie jest udział w Finale Europejskim oraz wszelkich imprezach
towarzyszących (m.in. spotkanie organizacyjno-integracyjne), przelot lub przejazd i transport
w ramach Finału, wyżywienie oraz zakwaterowanie podczas Finału jak również dofinansowanie
kosztów transferu do Warszawy i z Warszawy dla członków zespołu.
9. Od Uczestników Konkursu wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie
umożliwiającym zrozumienie technicznej treści zadań.
10. Wstępne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 4 lipca 2021 roku.
11. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 19 lipca 2021 roku.
12. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
13. Przekazanie rozwiązań zadań powinno nastąpić w formie wiadomości email do Organizatora
na adres: info@cert.pl, z oznaczeniem w tytule „ECSC – Konkurs”. Każdy zamierzający wziąć
udział w Konkursie zobowiązany jest do podania swojego wieku oraz do zamieszczenia w treści
maila oświadczenia o treści następującej:
Niniejszym oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu „Eliminacje krajowe do konkursu European
Cyber Security Challenge 2021”. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w postaci imienia, nazwiska, wieku, adresu email przez Organizatora w związku z moim udziałem w
Konkursie. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania się do grupy
Finalistów Konkursu, warunkiem mojego udziału w Finale może być wyrażenie zgody na przetwarzanie
powyższych i innych danych osobowych przez Organizatora i organizatora Finału Europejskiego.
14. Uczestnik Konkursu, który nie ukończył 18-go roku życia, zobowiązany jest do załączenia do
ww. wiadomości email oświadczenia swojego przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w postaci imienia, nazwiska, wieku,
adresu email przez Organizatora w związku z jego udziałem w Konkursie o treści następującej:
Jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu [imię i nazwisko Uczestnika],
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie jego/ jej danych osobowych w postaci imienia, nazwiska,
wieku, adresu email przez Organizatora w związku z jego/ jej udziałem w Konkursie. Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania się ww. Uczestnika Konkursu do grupy
Finalistów Konkursu, warunkiem jego/ jej udziału w Finale może być wyrażenie zgody na przetwarzanie
powyższych i innych danych osobowych przez Organizatora i organizatora Finału Europejskiego.
Ponadto oświadczam, że w przypadku wygranej w Konkursie Uczestnika Konkursu [imię i nazwisko Uczestnika], wyrażam zgodę na jego/ jej udział w Finale Europejskim , z zastrzeżeniem
§ 6 Regulaminu.
15. Za rozwiązanie uważa się krótki ciąg znaków, który można odkryć po prawidłowym rozwiązaniu
zadania, zwany flagą.
16. Do przeprowadzenia Konkursu zostanie wykorzystana platforma internetowa pod adresem
https://hack.cert.pl/, zwana dalej "Platformą Konkursową".
17. Uczestnicy Konkursu muszą zarejestrować się w Platformie Konkursowej.
18. W ciągu 6 dni kalendarzowych po zakończeniu terminu Konkursu danej grupy Finaliści
przesyłają krótkie opisy rozwiązań na adres info@cert.pl.
19. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie rankingu punktowego Konkursu
ustalonego na podstawie sumy punktów uzyskanych za rozwiązane zadania i przesłanie
rozwiązania (flagi) na Platformie Konkursowej, a w przypadku równej ilości punktów, czasu
rozwiązania ostatniego zadania.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do:

1. Odmówienia w formie wiadomości email wzięcia udziału w Konkursie Uczestnikowi
Konkursu w każdym momencie trwania Konkursu, również bez podania przyczyny.
2. Odmówienia w formie wiadomości email wzięcia udziału Uczestnika Konkursu w Finale,
nawet po ogłoszeniu wyników Konkursu, w szczególności przy niespełnieniu warunków
określonych w §5 i § 6 Regulaminu.
§ 5.
1. Finalistami są zwycięzcy Konkursu wyłonieni w sposób określony w § 4 pkt 18 Regulaminu.
2. Dla każdej z Grup Uczestników mogą zostać wyłonieni rezerwowi Uczestnicy Konkursu (ponad
maksymalną liczbę 5), którzy w sytuacji niemożności wyjazdu Finalisty na Finał, zostaną w
zastępstwie zakwalifikowani do grupy Finalistów.
3. Finaliści oraz rezerwowi zobowiązują się do wzięcia udziału w Finale Europejskim.
4. Organizator pokrywa koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia na Finale Europejskim
dla wszystkich Finalistów.
5. Organizator Konkursu wyznacza do trzech osób spośród swoich pracowników (z wanych dalej
Trenerami), które będą mieć za zadanie opiekę nad Finalistami, koordynację ich zadań i
kierownictwo w czasie Finału.
6. Finaliści zobowiązują się do wykonywania poleceń Trenerów oraz organizatorów i personelu
obsługi w czasie Finału.
7. Finaliści w trakcie Finału zobowiązują do przestrzegania prawa Czech oraz ogólnie przyjętych
norm społecznych.
8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z postanowień tego paragrafu, Organizator
zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi Konkursu prawa do wzięcia udziału w Finale,
a także do korzystania z pozostałych części Nagrody, tzn. zakwaterowania, wyżywienia oraz
brania udziału w spotkaniach z innymi Finalistami w związku z Finałem.
§ 6.
1. Organizator Konkursu nie zapewnia opieki dla niepełnoletnich Uczestników Konkursu, a także
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich działania.
2. W przypadku Uczestników Konkursu będącymi osobami niepełnoletnimi, ich opiekunowie
prawni zobowiązani są do:
1. zapewnienia odpowiedniej, osobistej opieki (co najmniej jednego opiekuna prawnego) w
czasie trwania wszystkich spotkań Konkursu,
2. pokrycia we własnym zakresie kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia na
wszystkich spotkaniach Konkursu, w tym Finale Europejskim w Pradze, za opiekuna
prawnego.
3. Warunkiem koniecznym do uznania niepełnoletniego Uczestnika Konkursu za Finalistę
Konkursu jest dostarczenie pisemnego zobowiązania jego przedstawiciela ustawowego do
spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności §5 i §6, oraz
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika
Konkursu w zakresie niezbędnym do udziału w Finale Europejskim.
4. Opiekunowie prawni Finalistów są odpowiedzialni za swoich podopiecznych w zakresie
przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.
§ 7.
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest
Organizator.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek udziału w
Finale.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia
Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu ma prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania,
ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo żądania przeniesienia
danych do innego administratora oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w
przypadku naruszenia ochrony danych.
6. Z wykorzystaniem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu nie są
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w NASK: inspektorochronydanych@nask.pl.
8. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu
lub innych podanych przez siebie danych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu,
lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
§ 8.
1. Organizator może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny.

