Ogólnopolski konkurs e-point SA na najlepszą aplikację
webową napisaną przy użyciu Spring Framework oraz
biblioteki OneWebSQL
REGULAMIN
§ 1. Organizator
Organizatorem ogólnopolskiego konkursu na najlepszą aplikację webową napisaną przy użyciu
Spring Framework i biblioteki OneWebSQL, zwanego w dalszej części „Konkursem”, jest firma epoint SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Filona 16, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 2. Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych aplikacji webowych napisanych przy
użyciu Spring Framework i biblioteki OneWebSQL, zwanych dalej „Aplikacjami”.
2. Aplikacja powinna demonstrować 4 operacje CRUD:
a) Wstawianie danych (INSERT)
b) Pobieranie danych (SELECT)
c) Aktualizację danych (UPDATE)
d) Usuwanie danych z bazy (DELETE)
3. Aplikacja powinna spełniać następujące wymagania techniczne:
a) Jako szkielet aplikacji powinien być użyty Spring Framework
b) Jako technologia dostępu do bazy danych powinien być użyty OneWebSQL
c) Można użyć dowolnej bazy danych wspieranej przez OneWebSQL: (PostgreSQL, MySQL,
Oracle, DB2, Microsoft SQL Server)
d) W schemacie bazy danych powinno występować maksymalnie 5 tabel, liczba użytych
widoków jest dowolna.
4. Tematyka aplikacji jest dowolna.
5. Do aplikacji należy dołączyć instrukcję, w jaki sposób należy używać OneWebSQL z Spring
Framework. Instrukcja powinna być napisana w języku polskim lub angielskim i zawierać
między 400 a 600 słów. Instrukcja powinna być zrozumiała dla początkującego programisty.
6. Do Konkursu nie dopuszcza się Aplikacji napisanych wspólnie przez kilka osób.
7. Aplikacje i Instrukcje nadsyłane na Konkurs nie mogą być w żaden sposób obciążone
prawami osób trzecich. Każdy Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Aplikacja oraz Instrukcja
zgłoszona do Konkursu oraz wszystkie jej elementy będą całkowicie oryginalne, jego
autorstwa, nie będą stanowić opracowań innych utworów i że nie zostały w niej
wykorzystane jakiekolwiek inne utwory, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim.
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8. W celu opracowania Aplikacji w ramach Konkursu Organizator udziela uczestnikom
zezwolenia na korzystanie z biblioteki OneWebSQL wyłącznie w celu opracowania Aplikacji
na Konkurs oraz na okres do dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Aplikacje na Konkurs mogą zgłaszać wyłącznie ich autorzy.
3. Zgłoszenie Aplikacji na Konkurs należy przesyłać poprzez formularz dostępny na stronie
internetowej pod adresem: www.onewebsql.com/konkurs
4. Zgłoszenie Aplikacji na Konkurs powinno zawierać:
a) Kod źródłowy aplikacji
b) Instrukcję użycia OneWebSQL ze Spring Framework
c) Model bazy danych użyty do generacji kodu OneWebSQL
5. Zgłoszenie Aplikacji na Konkurs powinno nastąpić najpóźniej do 10 lutego 2013r. Aplikacje
niespełniające wymagań określonych w Regulaminie lub zgłoszone po terminie nie będą
oceniane w Konkursie.

§ 5. Nagrody
1. W Konkursie przewidziana jest nagroda rzeczowa: iPad z wyświetlaczem Retina o
pojemności 16GB (WiFi + 4G).
2. Do nagrody, o której mowa w ust. 1 Organizator ufunduje dodatkowe świadczenie pieniężne
w wysokości 261 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden złotych). Od łącznej wartości
nagrody i świadczenia dodatkowego Organizator potrąci kwotę stanowiącą równowartość
10% ich wartości na poczet podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.) i
wpłaci na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy Aplikacje
nadesłane do Konkursu nie będą spełniać oczekiwań merytorycznych.
§ 6. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród
1. Przy ocenie zgłoszonych Aplikacji Organizator będzie brał pod uwagę następujące kryteria:
a) kompletność, poprawność i zrozumiałość instrukcji użycia OneWebSQL ze Spring
Framework,
b) czytelność i jakość kodu źródłowego,
c) przyjęte rozwiązanie techniczne,
d) prawidłowość zastosowanych wzorców projektowych.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 28 lutego 2013 r.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w drodze publikacji komunikatu na stronie
internetowej Organizatora www.onewebsql.com/konkurs
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4. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator wyśle pocztą elektroniczną
do wszystkich uczestników stosowne zawiadomienia.
5. Nagroda, o której mowa w §5 ust.1, zostanie wysłana w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia
wyników Konkursu na wskazany przez laureata adres, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.
§ 7. Kwestie prawne
1. Przyznanie Nagrody uczestnikowi nastąpi pod warunkiem złożenia przez niego oświadczenia
o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do nagrodzonej Aplikacji i instrukcji użycia
OneWebSQL ze Spring Framework na rzecz Organizatora. Treść oświadczenia określa
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Nieodebranie nagrody lub niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 jest
równoznaczne z rezygnacją z niej a Uczestnikowi nie będą przysługiwały jakiekolwiek
roszczenia z tego tytułu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imienia i nazwiska laureata Konkursu, a
także informacji o tematyce nagrodzonej Aplikacji.
4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest e-point S.A. z siedzibą w
Warszawie (kod pocztowy 02-658), przy ul. Filona 16. Administrator przetwarza dane
osobowe uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy maja prawo
wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
5. Każdy uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie Aplikacji na Konkurs akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie.
6. Uczestnik ponosi wobec Organizatora oraz osób trzecich wyłączną i pełną odpowiedzialność,
w tym odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadku, jeżeli Aplikacja lub Instrukcja
zgłoszona przez uczestnika będzie naruszała prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra
osobiste, majątkowe lub osobiste prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
7. W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, po lub przed przyznaniem nagrody
wskazanej w niniejszym regulaminie, że nagrodzona Aplikacja narusza prawa osób trzecich,
lub że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego
regulaminu, organizatorowi przysługuje prawo do:
1) odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi;
2) podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w konkursie;
3) w przypadku nagród już przyznanych – żądania zwrotu przyznanej
nagrody.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Organizatora
pod adresem www.onewebsql.com/konkurs.
2. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.onewebsql.com/konkurs.
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3. Organizator jest uprawniony do zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany
Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora
pod adresem www.onewebsql.com/konkurs.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
1. W związku z przyznaniem mi nagrody w Konkursie ja niżej podpisany … przenoszę na
Organizatora Konkursu z dniem … nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych
całość autorskich praw majątkowych do Aplikacji i Instrukcji użycia OneWebSQL ze Spring
Framework, zwanych dalej łącznie Utworami.
2. Przeniesienie praw autorskich do Aplikacji obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) prawo do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w Aplikacji;
c) prawo do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu.
3. Przeniesienie praw autorskich do Instrukcji użycia OneWebSQL ze Spring Framework
obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Ponadto udzielam Organizatorowi, ze skutkiem od dnia wskazanego w ust. 1 jako dzień
przeniesienia praw majątkowych, wyłącznego zezwolenia na dokonywanie opracowań
Utworów oraz korzystanie i rozporządzanie prawami do nich wraz z prawem udzielania
dalszych zezwoleń w powyższym zakresie.
5. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdzam, że wraz z przeniesieniem praw majątkowych do
Aplikacji Organizator uzyskuje pełne prawa do kodu źródłowego Aplikacji.
6. Zobowiązuję się nie wykonywać wobec Organizatora przysługujących mi autorskich praw
osobistych do decydowania o oznaczaniu Utworów swoim nazwiskiem lub pseudonimem
albo udostępnianiu ich anonimowo, do nienaruszalności treści i formy Utworów, do
decydowania o ich pierwszym udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, do nadzoru
autorskiego przed rozpowszechnieniem oraz w trakcie korzystania z Utworów. Upoważniam
Organizatora do wykonywania w moim imieniu wymienionych w zdaniu poprzedzającym
autorskich praw osobistych oraz do dochodzenia ich ochrony w stosunku do osób trzecich
naruszających te uprawnienia.
7. Z tytułu wykonania postanowień niniejszego Załącznika nie przysługuje mi jakiekolwiek
wynagrodzenie.
Podpis Uczestnika

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania e-point SA
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