REGULAMIN GAME JAMU GAME JAM SQUARE
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem kongresu Game Jam Square zwanego dalej „Wydarzeniem”
jest ARP Games sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Wojska
Polskiego 5, KRS 0000643074, NIP 5482677205, REGON 365681052 (dalej:
„Organizator”).
2. Game Jam Square, zwany dalej „Game Jam” jest skierowany do twórców gier
komputerowych, zarówno do osób zajmujących się produkcją gier zawodowo,
jak i amatorsko.
3. Game Jam odbywa się w ramach Wydarzenia.
4. Niniejszy Regulamin określa warunki Game Jamu, który odbędzie się w dniach
od 26 do 28 kwietnia 2019 r. na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec
przy ul. Puławskiej 266, 02-684 Warszawa. Udział w Game Jamie jest
równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu. Organizator zastrzega
sobie prawo do przerwania lub odwołania Game Jamu oraz zmiany niniejszego
regulaminu.
5. Game Jam ma na celu promocję pracy w branży rozrywki elektronicznej, rozwój
umiejętności oraz promocję talentów.
6. W ramach Game Jamu uczestnicy mają za zadanie stworzyć interaktywną grę
elektroniczną zainspirowaną tematem ogłoszonym przez Organizatora z chwilą
rozpoczęcia wydarzenia (zwaną dalej “Grą” albo “Grami” albo “Zadaniem
Konkursowym”) oraz zaprezentować ją w formie zgodnej z wytycznymi
ogłoszonymi przez Organizatora w trakcie rozpoczęcia Game Jamu.
7. Prace nad Zadaniem Konkursowym odbywają się w wyznaczonym przez
Organizatora miejscu i ograniczonym czasie.
8. Organizator Game Jamu oświadcza, że niniejszy Game Jam nie jest grą
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr
201 poz. 1540 ze zm.).

II. WARUNKI UDZIAŁU
1. Udział w Game Jamie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Uczestnikiem Game Jamu jest osoba pełnoletnia, która zarejestrowała się do
25.04.2019 r. przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem

https://www.gamejamsquare.pl. Organizator nie wyznacza górnej granicy
wiekowej uczestników Game Jamu.
3. O udziale w Game Jamie decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Ilość uczestników jest ograniczona.
5. W trakcie trwania Game Jamu uczestnicy mają obowiązek nosić identyfikatory
dostarczone przez Organizatorów przed rozpoczęciem Game Jamu.
III.

REALIZACJA ZADANIA KONKURSOWEGO

1. Gry mogą być tworzone indywidualnie bądź przez zespoły liczące do 6
(sześciu) uczestników (zwane dalej “Zespołem”).
2. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu komputerowego niezbędnego do pracy
nad zadaniem konkursowym.
3. Uczestnicy ponoszą wszelką odpowiedzialność za pozostawiony w miejscu
organizacji Game Jamu sprzęt komputerowy oraz inne przedmioty znajdujące
się w ich posiadaniu. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za
straty wynikające z niedostatecznego zabezpieczenia sprzętu przez
Uczestników.
4. Zadanie Konkursowe może być wykonane przy użyciu dowolnych technologii,
na dowolnym sprzęcie elektronicznym, jednakże musi być możliwe do
odtworzenia i grania na platformie PC.
5. Zadanie Konkursowe musi zostać w całości stworzone w trakcie trwania Game
Jamu, z wyłączeniem istniejących i powszechnie dostępnych technologii oraz
elementów graficznych, dźwiękowych, programistycznych itd.
6. Uczestnicy muszą posiadać prawa do użytkowania wszystkich elementów
użytych w Zadaniu Konkursowym.
7. Każdy Zespół może zgłosić tylko jedno Zadanie Konkursowe.
8. Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści niedozwolonych przez przepisy
prawa lub naruszających ogólnie przyjęte normy moralne lub obyczajowe, w
szczególności:
treści
pornograficznych,
propagujących
nadmierną,
nieuzasadnioną przemoc, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej,
narodowościowej lub naruszającej prawa mniejszości seksualnych, jak również
treści propagujących zażywanie narkotyków lub innych szkodliwych substancji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Zadania
Konkursowego, jeśli uzna, że narusza ono postanowienia niniejszego ustępu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania bądź
technologii użytej przez Zespoły w trakcie realizacji Zadania Konkursowego.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne
powstałe w trakcie Game Jamu oraz za powstałe w ich następstwie przerwy w
pracach nad Zadaniem Konkursowym.

11. Zespoły są zobligowane dostarczyć Zadanie Konkursowe stosując się do
ograniczeń czasowych i wytycznych dotyczących formy ogłoszonych przez
Organizatorów wraz z rozpoczęciem Game Jamu. Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do zdyskwalifikowania Zadania Konkursowego dostarczonego w
formie niespełniającej określonych wymogów i/lub dostarczonych po
określonym czasie.
12. Game Jam rozpoczyna się w piątek 26 kwietnia 2019 r. o godz.: 17:00 i kończy
się w niedzielę 28 kwietnia o godz. 10:00.
13. Jury Konkursowe, którego skład zostanie podany wraz z rozpoczęciem Game
Jamu, jest obecne na terenie Wydarzenia i ma wgląd w proces powstawania
Zadania Konkursowego w dowolnym momencie. Na podstawie poczynionych
obserwacji wyróżnia po trzy nominacje w następujących kategoriach:
1) Grand Prix, w której ocenione zostaną walory graficzne, dźwiękowe,
mechaniki rozgrywki oraz interpretacja tematu Game Jamu
2) Najlepsza Mechanika Gry
3) Najlepsza Grafika 2D
4) Najlepsza Grafika 3D
5) Najlepsza Muzyka
6) Najlepsza Narracja Gry
7) Najlepszy Mały Zespół - do tej kategorii zaliczane są zespoły liczące nie
więcej niż 3 osoby
8) Najlepsza Gra Wieloosobowa
14. Game Jam kończy się prezentacją Zadań Konkursowych, która odbędzie się w
niedzielę 28 kwietnia 2019 r. Po prezentacji, na podstawie poczynionych
obserwacji Jury Konkursowe wyłoni najlepsze Zespoły w każdej z
wymienionych w ust. 13 kategorii, spośród uprzednio nominowanych.
15. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbywa się publicznie w trakcie
zakończenia Wydarzenia.
16. Łącznie pula nagród w Game Jamie wynosi 250.000,00 PLN (dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto łącznie, w gotówce i nagrodach rzeczowych,
które stanowić będą sprzęt komputerowy.
a) Grand Prix
i)
Nagroda główna – 60 000 zł brutto
ii)
Wyróżnienie – 15 000 zł brutto + nagrody o wartości
10 000 zł
iii)
Wyróżnienie – 15 000 zł brutto + nagrody o wartości
10 000 zł
b) Najlepsza Mechanika Gry
i)
Nagroda główna – 5 000 zł brutto + nagrody o wartości
15 000 zł

c) Najlepsza Grafika 2D
i)
Nagroda główna – 5 000
15 000 zł
d) Najlepsza Grafika 3D
i)
Nagroda główna – 5 000
15 000 zł
e) Najlepsza Muzyka
i)
Nagroda główna – 5 000
15 000 zł
f) Najlepsza Narracja Gry
i)
Nagroda główna – 5 000
15 000 zł
g) Najlepszy Mały Zespół
i)
Nagroda główna – 5 000
15 000 zł
h) Najlepsza gra wieloosobowa
i)
Nagroda główna – 5 000
15 000 zł

zł brutto + nagrody o wartości

zł brutto + nagrody o wartości

zł brutto + nagrody o wartości

zł brutto + nagrody o wartości

zł brutto + nagrody o wartości

zł brutto + nagrody o wartości

17. Zwycięskie drużyny są zobligowane do wypełnienia oświadczeń dla celów
podatkowych zawierających dane osobowe zwycięskich uczestników i
potwierdzeń przyznania nagrody w Game Jamie.
18. Nagrody pieniężne zostaną równo rozdzielone przez Organizatora na
poszczególnych członków zwycięskiego Zespołu. Obniżone o podatek
dochodowych od osób fizycznych będą wypłacane zwycięzcom przelewem na
konto wskazane w oświadczeniu.
19. Nagrody rzeczowe nie ulegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
20. Podatek do nagród rzeczowych zostanie opłacony przez Organizatora Game
Jamu.
21. Organizator nie przewiduje trybu reklamacyjnego.
22. Podczas trwania Game Jamu na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity
zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania i udzielania substancji
psychoaktywnych oraz odurzających. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do usunięcia Uczestnika z miejsca Game Jamu oraz jego całkowitą
dyskwalifikację w przypadku zaistnienia podejrzenia przebywania przez niego
w stanie po spożyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na
pozostawanie pod wpływem substancji psychoaktywnych lub innych substancji
odurzających.
23. Miejsce trwania Game Jamu jest objęte całodobową ochroną. Uczestnicy są
wpuszczani na teren Wydarzenia na podstawie okazanego identyfikatora.

24. Uczestnicy odpowiadają za wszelkie trwałe szkody poczynione przez siebie na
terenie Wydarzenia. Uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie zgłosić wszelkie
zaobserwowane przez siebie szkody na terenie Wydarzenia przedstawicielom
Organizatorów.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik rejestrując się w Game Jamie przyjmuje do wiadomości, że
przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań
związanych z Organizacją Game Jamu.
2. Klauzula informacyjna RODO stanowi integralną część niniejszego regulaminu,
stanowiącym załącznik nr 1. Uczestnik wydarzenia potwierdza zapoznanie się
z postanowieniami regulaminu, poprzez rejestrację w Game Jamie,
potwierdzając tym samym przyjęcie do wiadomości treści informacji o
przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 RODO)
3. Organizator zastrzega, że przebieg Game Jamu, w tym wizerunek osób w nim
uczestniczących, może być utrwalany w postaci zdjęcia i/lub nagrania
i rozpowszechniony w celach informacyjnych, w materiałach reklamowych
Organizatorów, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w prasie,
telewizji czy internecie za zgodą Uczestnika..
4. Wzór zgody na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych
osobowych w tym celu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
V. PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa majątkowe i autorskie do Zadań Konkursowych pozostają po stronie
Uczestników, jednak fakt zgłoszenia ich w ramach Game Jamu należy
traktować jako publikację na licencji Creative Commons BY SA 2.5
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/) pozwalającej Organizatorowi
Game Jamu na udostępnienie, publikowanie oraz kopiowanie zgłoszonych
Zadań Konkursowych w dowolnych mediach i formatach, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych oraz bez konieczności uiszczania jakiegokolwiek
wynagrodzenia..
2. Uczestnik oświadcza, że utworzone (współtworzone) przez niego dzieło nie
narusza żadnych praw osób trzecich oraz że jest jego autorstwa
(współautorstwa).
3. Uczestnik oświadcza także, że bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność
z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec
Organizatorów, które powstałyby w związku z jego udziałem w Game Jamie .
4. W przypadku zgłoszenia przez podmiot/osobę trzecią roszczenia związanego
z wadą prawną jakiegokolwiek Zadania Konkursowego albo jakiegokolwiek
jego elementu, Zespół albo Uczestnik wchodzący w skład Zespołu podejmie
wszelkie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie

wszelkie koszty z tym związane. W szczególności, w przypadku wytoczenia
przeciwko któremukolwiek z Organizatorów lub innemu podmiotowi
uprawnionemu do korzystania z Zadań Konkursowych powództwa z tytułu
naruszenia praw podmiotów/osób trzecich, Zespół albo Uczestnik wchodzący
w skład Zespołu wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w
razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie
pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania związane z obroną
przed roszczeniami, w tym koszty obsługi prawnej lub ugody.
5. Uczestnicy wchodzący w skład Zespołu za jakiekolwiek naruszenia z tytuł ust.
2 - 4 odpowiadają solidarnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub
zmiany daty Game Jamu, a wszelkie roszczenia Uczestników lub osób trzecich
z tego tytułu są wyłączone.
2. Biorąc udział w Game Jamie Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z
postanowieniami niniejszego Regulaminu i że w pełni je akceptuje.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i wydalenia
Uczestnika z terenu Wydarzenia Game Jam Square w przypadku stwierdzenia
naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, a także w przypadku
naruszenia powszechnie obowiązującego prawa i/lub zachowań uciążliwych
dla Organizatorów, ich przedstawicieli i/lub innych Uczestników.
4. Wszelkie komunikaty dotyczące przebiegu Game Jamu będą publikowane
przez
Organizatorów
na
stronie
wydarzenia
na
platformie
https://www.facebook.com/gamejamsquare/?ref=bookmarks

Załącznik nr 1
do Regulaminu Game Jamu
Obowiązek informacyjny z RODO

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
„RODO” są Organizatorzy Game Jamu wymienieni w pkt 1.1 Regulaminu, tj. ARP
Games sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Wojska Polskiego 5;
2. Dane osobowe Uczestnika (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) będą przetwarzane
przez Organizatorów Game Jamu.
- na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji
Game Jamu w oparciu o prawnie uzasadnione interesy każdego z organizatorów
Game Jamu. Prawnie uzasadnionym interesem każdego z Organizatorów jest w
szczególności możliwość przeprowadzenia Game Jamu, a także ewentualne
dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. m
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – tj. Na podstawie zgody Uczestnika w zakresie
jego wizerunku dla celów jego rozpowszechniania.
3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie
będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Game Jamu.
4.
Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego
(rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres 3 lat od końca roku
kalendarzowego w którym miało miejsce Wydarzenie, tj. do 2022 r., chyba że
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do
ich danych osobowych, w tym otrzymania kopii danych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu

wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim
podstawę przetwarzania stanowi zgoda osoby.
Ponadto w zakresie w jakim zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej
wcześniej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej
cofnięciem
7. Uczestnikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane do wzięcia
udziału w Game Jamie .
9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Organizatorzy nie będą
podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania w rozumieniu RODO.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Game Jamu

Warszawa, dn. …………….2019 r.

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH W TYM CELU
1. Wyrażam

zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych
Organizatorowi Game Jamu na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu i zakresie

niezbędnym dla realizacji Game Jamu w oparciu o prawnie uzasadnione interesy
Organizatora Game Jamu.
2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez okres 3 lat od końca roku
kalendarzowego w którym miało miejsce Wydarzenie, tj. do 2022 r., chyba że
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.

3. Oświadczam, że zezwalam na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku
utrwalonego w postaci zdjęć i/lub filmów, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych oraz bez wynagrodzenia, dla celów marketingowych,
promocyjnych oraz informacyjnych, w tym na przetwarzanie moich danych
w tym celu.
4. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody skutkuje tym, że mój wizerunek
może być utrwalany w postaci zdjęcia i/lub nagrania oraz rozpowszechniony w
celach informacyjnych, w materiałach reklamowych Organizatora Game Jamu
Game Jam Square tj. przez ARP Games sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie 43400, ul. Wojska Polskiego 5; 2 za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w
prasie, telewizji czy internecie.
5. Mam świadomość, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez złożenie
oświadczenia w tym zakresie oraz, że wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie
udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
………………………………………..
czytelny podpis

