
 

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO HACKATHONU PN. „EnergeticHon” 

REALIZOWANEGO W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO  

„ENERGETYCZNIE EFEKTYWNIEJSZY DOLNY ŚLĄSK” 

§1 Realizator Projektu 

Realizatorem zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk” prowadzonego na 

terenie województwa dolnośląskiego, zwanego dalej „Projektem”, jest Dolnośląska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju. 

§2 Podstawy i cel realizacji Projektu 

1. Zadanie publiczne pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk” jest realizowane na podstawie 

Umowy nr DG-G/12/2021 o realizacje zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy                 

z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057                 

z późn. zm.) z dnia 31.05.2021r. 

2. Głównym celem zadania publicznego jest zwiększenie świadomości oraz utworzenie sposobności 

do nabywania pożądanych umiejętności oraz zachowań na rzecz efektywności energetycznej przez 

dzieci i młodzież szkolną, a w konsekwencji popularyzowanie tych zagadnień w całej społeczności z 

terenu Dolnego Śląska.  

§3 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Hackathonu jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..  

2. Hackathon jest realizowany w ramach zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy 

Dolny Śląsk”, które jest finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

3. Zgłaszającym do udziału w Hackathonie może być placówka szkolna, tj. publiczna lub niepubliczna 

szkoła ponadpodstawowa z terenu Województwa Dolnośląskiego, posiadająca wpis do ewidencji 

prowadzonej przez jst, zwana dalej „Szkołą”. 

4. Hackathon jest organizowany w obiekcie użyteczności publicznej (szkoła, park technologiczny lub 

inkubator), na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 30 listopada 2021r. W przypadku 

wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych DARR S.A. przewiduje organizację Hackathonu w 

formie on-line. O ewentualnej zmianie terminu/miejsca/formy organizacji Hackathonu DARR S.A. 

powiadomi na stronie internetowej.  

5. Uczestnictwo w Hackathonie jest bezpłatne. 

6. Uczestnictwo w Hackathonie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego 

Regulaminu. 

7. Biuro Hackathonu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 

Szczawno-Zdrój 

8. Osoby upoważnione do udzielania informacji nt. Hackathonu: 

Marek Urbański, tel. 74 6480447, e-mail:marek.urbanski@darr.pl 

Tomasz Pająk, tel. 74 6480445, e-mail: tomasz.pajak@darr.pl 
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§4 Cel i przedmiot Hackathonu 

1. Celem Hackathonu jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie 

racjonalnego wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej, a także oszczędzania 

energii w instytucjach mieszkańców Dolnego Śląska. 

2. Przedmiotem Hackathonu jest przekazanie wiedzy na temat sektora efektywności energetycznej 

budynków oraz stworzenie przez uczniów szkół ponadpodstawowych propozycji działań 

zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej.  

3. Uczestnicy Hackathonu wezmą udział w prelekcjach z przedstawicielami startupów działających w 

branży CleanTech w sektorze efektywności energetycznej budynków, przedstawicielami świata nauki, 

biznesu oraz instytucji publicznych.  

4. Po przeprowadzeniu prelekcji, zespoły uczestników przedstawią pomysły na modernizację obiektu 

użyteczności publicznej (szkoły, parku technologicznego lub inkubatora) z uwzględnieniem jak 

największej liczby rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę efektywności 

energetycznej obiektu. 

5. Pomysły oceniane są przez prelegentów i przedstawicieli organizatora, a trzy wybrane zespoły 

uczestników otrzymują nagrody rzeczowe.  

 

§5 Zasady zgłoszeń i uczestnictwa 

1. Hackathon adresowany jest do grup uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa 

dolnośląskiego, zwanych dalej Uczestnikiem, Uczestniczką Hackathonu bądź Uczestnikami 

Hackathonu. 

2. Uczniowie uczestniczą w Hackathonie w zespołach trzyosobowych. 

3. Zapisy na hacakthon odbywają za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny na 

witrynie internetowej DARR S.A., tj. https://www.darr.pl/projekty-realizowane/ w zakładce 

Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk.  

4. Skan formularza zgłoszeniowego, wypełnionego oraz podpisanego przez osobę upoważnioną 

należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w jego treści.  

5. Termin naboru na Hackathon trwa od 26 października do 22 listopada 2021r. 

6. Przesłany przez Szkołę formularz zgłoszeniowy jest sprawdzany przez pracowników DARR S.A. pod 

względem spełnienia przez Szkołę następujących kryteriów: 

a) Kryteria dostępu: 

- przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie naboru, 

- posiadanie statusu publicznej/niepublicznej szkoły ponadpodstawowej, 

- posiadanie siedziby na terenie woj. dolnośląskiego. 

b) Kryteria premiujące: 

- posiadanie siedziby na terenie gminy miejskiej do 20 tys. mieszkańców (+1 pkt.), 

- posiadanie przez Szkołę profilu technicznego (+1 pkt.). 

7. Szkoły, które spełniły kryteria dostępu oraz ew. kryteria premiujące, są umieszczane na Liście 

Uczestników Hackathonu, której ogłoszenie nastąpi najpóźniej do 25 listopada 2021r. W przypadku 

https://www.darr.pl/projekty-realizowane/
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otrzymania przez Szkoły jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszenia określona datą i 

godziną przesłania formularza zgłoszeniowego. 

8. W przypadku anulowania zgłoszenia przez zakwalifikowaną na ww. liście Szkołę, prawo 

uczestnictwa otrzymuje Szkoła, która była następna w kolejności na ww. liście.  

§6 Organizacja Hackathonu 

1. W ramach Hackathonu prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. 

2. Hackathon prowadzony jest przez wykwalifikowanych pracowników DARR S.A. oraz partnerów z 

nią współpracujących.  

3. Maksymalna liczba Uczestników to 30 uczniów. Jeden zespół uczestników musi zostać stworzony 

przez 3 osoby. Szkoła może zgłosić więcej niż jeden zespół uczniów do Hackathonu. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za dzieci odpowiedzialny jest 

opiekun/nauczyciel zespołu uczestników, który bierze udział w Hackathonie. 

4. Pracownicy oraz partnerzy Organizatora mają prawo do dokumentowania Hackathonu i 

wykonywania fotografii oraz nagrywania krótkich filmików na potrzeby dokumentacji Projektu, 

sprawozdań z działalności Organizatora, w tym relacji na Facebooku i witrynie internetowej 

Organizatora. 

5. Przedstawiciel Szkoły, zapisując Uczestników na Hackathon wyraża zgodę na wykonywanie wyżej 

opisanej dokumentacji. 

6. W szczególnych przypadkach (np. jeśli rodzice nie wyrazili zgody na dokumentację) opiekun grupy 

jest zobowiązany zgłosić ten fakt pracownikowi Organizatora. 

§7 Komisja hackathonowa oraz przyznanie nagród 

1. Zwycięzców Hackathonu wyłoni Komisja hackathonowa, w skład której wchodzić będą pracownicy 

Organizatora oraz prelegentów.  

2. Decyzje Komisji hackathonowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

3. Kryteria oceny pomysłów hackathonowych są następujące:  

a) spójność pomysłu z tematem Hackathonu,  

b) oryginalność pomysłu,  

c) innowacyjność pomysłu, 

d) potencjalny efekt ekologiczny pomysłu, 

e) realność wdrożenia pomysłu, 

f) aktywność grupy zgłaszającej pomysł w trakcie hackathonu. 

4. Komisja hackathonowa wybierze laureatów 1., 2. i 3. miejsca wśród zespołów – pomysłodawców. 

5. Nagród przyznanych laureatom nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

§8 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

1. Wyniki Hackathonu zostaną ogłoszone na zakończenie wydarzenia i przekazane wszystkim 

obecnym. Wyniki zostaną także ogłoszone na witrynie internetowej Organizatora – www.darr.pl w 

zakładce „Projekty realizowane/Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”. Dopuszcza się również 

publikację wyników na fanpage’u Facebook Organizatora. 
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2. Najciekawsze pomysły mogą zostać opublikowane w formie wirtualnej na witrynie internetowej 

Organizatora – www.darr.pl w zakładce „Projekty realizowane/Energetycznie Efektywniejszy Dolny 

Śląsk”. Prezentowane pomysły zostaną opatrzone imionami zgłaszających je uczniów oraz numerem 

klasy i nazwą szkoły. 

3. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w trakcie Hackathonu.   

4. Osoby biorące udział w Hackathonie zarówno po stronie Organizatora, jak i uczestnicy 

zobowiązane są do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych w związku z epidemią Covid-

19. 

§9 Postanowienia końcowe 

1. W trakcie trwania Hackathonu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów w treści 

niniejszego Regulaminu oraz jego załącznikach w każdym czasie. 

2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Hackathonu, a ich interpretacja 

należy do Komisji hackathonowej.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od 

niego niezależnych. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.  

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Hackathonu. 

 

Załączniki: 

Załącznik  nr 1 – Zgłoszenie udziału do Hackathonu 

 


