ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНТРАКС АД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ В
СФЕРАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
23 Февруари 2016 г.
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА КОНКУРСА
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията във връзка с
организацията на конкурс за иновации, по-долу, за краткост наричан КОНКУРСЪТ, който
ще се провежда по специално задание на организатора на конкурса и чрез специално
създадена за целите на конкурса платформа: http://hacktech.kontrax.bg/
Целта на КОНКУРСА е да се наложи като сцена за изява на нови и бъдещи таланти и
иноватори сред подрастващото и младо поколение, които да бъдат мотивирани да
развиват своите знания и умения в информационните и комуникационни технологии,
както и да намират по-добри възможности за реализация на пазара на труда в България.
Участието в КОНКУРСА не е обвързано с покупка.
УЧАСТНИЦИТЕ трябва да изготвят ПРОЕКТ (полезен модел, сорс код, мобилно
приложение, приложение от друг вид, идея, прототип) по предварително определено от
организатора на конкурса задание в една от следните области: Електронно образование;
Електронно здравеопазване; Умни градове.
Задължително изискване е приложенията да бъдат създадени посредством .NET
платформата (C#, ASP.net, JavaScript, HTML5).
2. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА
2.1 Организатор на КОНКУРСА е "КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627, със седалище в град
София и адрес на управление ул. Тинтява 13, наричано по-долу, за краткост КОНТРАКС.
2.2 КОНТРАКС е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите
на лични данни под № 250637. КОНТРАКС събира и обработва лични данни. С приемането
на тези общи условия, УЧАСТНИКЪТ изразява своето изрично информирано съгласие да
предостави неговите/нейните лични данни да бъдат обработвани от КОНТРАКС.
КОНТРАКС се задължава да не предоставя и/или да не дава достъп до обработваните
лични данни на трети лица, с изключение на официалните партньори свързани с
организацията на КОНКУРСА. Участникът се съгласява личните му данни да бъдат
използвани както за целите описани в настоящите Общи условия, така и за други
информативни и маркетингови реклами, предприемани от КОНТРАКС. Участникът има
право да възрази по всяко време срещу обработване на личните му данни като посочи
законово основание за това; да възрази срещу обработване на личните му данни за целите
на директния маркетинг и/или срещу всяко действие на КОНТРАКС по отношение на
обработката на личните данни. Възражението следва да бъде в писмен вид, изпратено по
пощата на адрес София 1113, ул. Тинтява 13.
2.3 КОНТРАКС организира конкурсът от собствено име и за собствена сметка
2.4 ПЛАТФОРМАТА е собственост на КОНТРАКС.
3. УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА

3.1 В КОНКУРСА могат да участват дееспособни физически лица, навършили 18 години,
както и юридически лица.
3.2 Без да е налице противоречие с друга разпоредба в настоящите Общи условия, в
КОНКУРСА могат да участват и лица навършили 14 години лица, със съгласието на
техните родители/попечители.
3.3 В КОНКУРСА могат да вземат участие екипи от цяла България. Екипите могат да бъдат
от 1 (самостоятелно участие) до 4 човека.
3.4 В КОНКУРСА нямат право да участват членовете на журито и лица, свързани с
организацията на КОНКУРСА.
4. ОБЩИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА
4.1 Подизпълнители
Организирането на конкурса се извършва изцяло и само от КОНТРАКС. Ако КОНТРАКС
приеме за уместно може да ангажира подизпълнители и/или трети лица, с оглед на подобрата организация на КОНКУРСА.
4.2 Изисквания към ПРОЕКТИТЕ
Всеки УЧАСТНИК в КОНКУРСА може да участва с неограничен брой ПРОЕКТИ.
Всеки УЧАСТНИК в КОНКУРСА е длъжен да представя ПРОЕКТИ, които са резултат изцяло
и само на неговата дейност. С участието си, лицата гарантират, че евентуалното
реализиране на идеята, която са представили няма да накърни права на интелектуална
собственост и/или каквито и да било други права на трети лица.
УЧАСТНИЦИТЕ нямат право да изискват от КОНТРАКС, а последният не се задължава по
никакъв начин да осигурява каквато и да била защита на интелектуална и/или
индустриална собственост на ПРОЕКТИТЕ.
4.3 Регистрация за участие в КОНКУРСА
За да участва в конкурса, УЧАСТНИКЪТ трябва да се регистрира през ПЛАТФОРМАТА.
Участникът декларира и гарантира, че информацията, която е предоставена в
платформата, в това число, но не само име, телефон, електронна поща, е достоверна.
УЧАСТНИКЪТ се задължава да не изпраща идеи или съобщения със зловредно или
вулгарно съдържание, да не изпраща вируси, спам или друг зловреден софтуер, да не
предприема действия, които биха довели до нарушаване целостта и функционалността на
ПЛАТФОРМАТА, нейното модифициране, подправяне или обезобразяване, или
нарушаване на мрежовите връзки и достъпността до ПЛАТФОРМАТА, да не се опитва да
получи информация на други участници през ПЛАТФОРМАТА.
УЧАСТНИКЪТ изпраща
ПЛАТФОРМАТА.
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КОНТРАКС следи за спазването на правилата на конкурса и може по свое усмотрение да
дисквалифицира Участник от конкурса. В случай на дисквалификация, КОНТРАКС не е
длъжен да се свързва с дисквалифицирания УЧАСТНИК и/или да го уведомява.
4.5 Поверителност
КОНТРАКС гарантира, че ще пази предоставената информация и споделените идеи, като
положи необходимите усилия и грижи за това и няма да я предоставя на трети лица, за
други цели, освен за тези по провеждането на конкурса. Въпреки това, настоящите правила
нямат силата на декларация за конфиденциалност и КОНТРАКС не носи отговорност за
конфиденциалност по отношение на представените идеи.
КОНТРАКС не се задължава по никакъв начин да връща и/или да гарантира, че е унищожил
предоставени данни по отношение на идея, която е била изпратена за участие в КОНКУРСА.
5. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
5.1 Етапи и срокове
ЕТАП 1 – Откриване на регистрацията за участници и екипи на 1 февруари 2016.
При направена регистрация, влизането в системата се извършва чрез имейл адреса на
всеки участник от даден екип и зададената обща парола.
ЕТАП 2 – Отваряне на онлайн платформа за изпращане на разработените приложения на 1
март 2016
Екипите подготвят и изпращат:
Архив (.rar, .zip, .7z) с изходния код на разработения софтуер в прикачен файл.
Линк за достъп и тестване на работещите приложения, качени в облачна хостинг среда
(AppHarbor, Microsoft Azure)
Линк за достъп и преглед на подготвеното видео представяне на продукта до 3 минути,
качено на онлайн видео платформа (YouTube, Vimeo).
ЕТАП 3 – Затваряне на онлайн платформата за изпращане на разработките на 1 май 2016.
ЕТАП 4 – Връчване на наградите на официална церемония на 13 май 2016
Всеки участник ще получи в потвърждение по имейл, че идеята му е приета за разглеждане.
Този имейл е своеобразно потвърждение за това, че Участието е извършено в срок и по
надлежния ред.
Участниците трябва да предоставят пълен и точен достъп до сорс кода на разработения
софтуер на КОНТРАКС и ЖУРИТО за целите на КОНКУРСА.
Сроковете за регистрация и предоставяне на ПРОЕКТИТЕ за УЧАСТНИЦИТЕ са
окончателни. Същите могат да бъдат продължени само по решение на КОНТРАКС, за
което КОНТРАКС ще предостави информация на страницата на КОНКУРСА. Искания
за продължаване на срокове, включително и поради технически затруднения,
свързани с качването на приложенията няма да бъдат разглеждани.

КОНТРАКС си запазва правото да променя срока на КОНКУРСА по свое усмотрение. В
случай на промяна в срока, КОНТРАКС е длъжен да уведоми вече регистриралите се
Участници в Платформата. Уведомлението може да става чрез мобилен телефон,
електронна поща и др.
5.2 Оценяване
Участниците следва да разработят своите проекти съобразявайки се с посочените теми и
критерии за оценка на състезанието.
Ще бъдат приемани разработки – прототипи от типа работещ като (works-like) и/или
изглеждащ като (looks-like) финалната идея на участниците.
КОНТРАКС има право да възлага дейност свързана с оценяването на УЧАСТНИЦИТЕ в
КОНКУРСА на трети лица. Журито взима решенията си по вътрешно убеждение, неговите
решения са окончателни и не могат да бъдат оспорвани и/или преразглеждани. Журито
може също така да прецени, че никой от предадените приложения не отговаря на
зададените критерии и награда няма да бъде дадена.
5.3 Критерии за оценка
1. Иновативност и приложимост за България;
2. Бизнес ориентираност и насоченост към клиентите;
3. Решава (реален/осъзнат) проблем на потребителите;
4. Степен на завършеност на разработения прототип;
5. Потенциал за доразвиване, разширяване и надграждане (скалируемост);
6. Въздействие (социален ефект).
5.4 Награда
ПЪРВА НАГРАДА: Сумата от 5 000 (пет хиляди) лв. ще получи УЧАСТНИКЪТ/ЕКИПЪТ
показал най-висока степен на иновативност и завършеност на проекта .
ВТОРА НАГРАДА: Сумата от 2 500 (две хиляди и петстотин) лв. ще получи
УЧАСТНИКЪТ/ЕКИПЪТ със значителен принос в решаването на обществено значими
въпроси.
ТРЕТА НАГРАДА: Сумата от 1 000 (хиляда) лв. ще получи УЧАСТНИКЪТ/ЕКИПЪТ, който
предлага интересно решение, но не е успял да покрие изцяло критериите за оценка.
По решение на КОНТРАКС може да бъде предоставена и СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на найотличилия се екип и проект с висока степен на приложимост в българските условия и
среда: финансиране и менторска подкрепа за стартиране на реален бизнес. Страните ще
уредят писмено отношенията си във връзка със СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА.
Всички награди се предоставят от КОНТРАКС. Всеки участник, желаещ да участва за
определен вид награда, може да посочи изрично това си желание в описанието на своята
идея през специалния интерфейс на Платформата.

Наградата се предоставя, непосредствено след конкурса, до 30 (тридесет) дни от датата и
часа, обявени за край на КОНКУРСА.
6. ПРАВА НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
6.1 УЧАСТНИКЪТ/ЕКИПЪТ, който е получил първа, втора или трета награда отстъпва
безвъзмездно всички права върху търговски марки, патенти, търговски тайни и ноу-хау,
както и всички други права на интелектуална собственост от какъвто и да е характер
(имуществени и неимуществени), свързани със създаването, разпространението и
използването на ПРОЕКТА (идея/разработка/приложение), във вида в който го е
представил на КОНТРАКС, който от своя страна има право да ги реализира както намери
за добре.
6.2 Отношенията между УЧАСТНИКЪТ, избран да получи специалната награда и
КОНТРАКС се уреждат с допълнително подписано писмено споразумение, в което се
уреждат правата и задълженията на страните.
6.3 КОНТРАКС има право да публикува на своя уеб сайт/уеб сайтове и други медии
имената, снимките, географската локация и други данни на победителите във връзка с
обявяването на резултатите от КОНКУРСА.
6.4 Участник, на който е била предоставена награда, няма право да споделя, предлага,
предприема дейности по комерсиализация и/или други дейности по отстъпване на
каквито и да било права по отношение на идеята на трети лица.
7. ДРУГИ
7.1 КОНТРАКС запазва правото си да променя правилата на КОНКУРСА по всяко време. В
случай на промяна в правилата КОНТРАКС е длъжен да уведоми регистриралите се
Участници на посочените от тях имейл адреси, за извършените промени и да отрази
направените промени по правилата върху ПЛАТФОРМАТА.
7.2 КОНТРАКС не се задължават по никакъв начин да сключва договорни отношения и/или
да предприема друг вид съвместна дейност от каквото и да било естество с УЧАСТНИЦИТЕ.
7.3 КОНТРАКС не носи отговорност в случай, на срив в системата, невъзможност за
регистриране на участие или каквито и да било обстоятелства, извън контрола на
КОНТРАКС, които имат отношение към процедурата за участие в КОНКУРСА. КОНТРАКС
има право по всяко време да прекрати провеждането на КОНКУРСА без предизвестие при
възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо
законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи.
7.4 В случай че Участник има каквито и да било претенции по отношение на КОНКУРСА,
УЧАСТНИКЪТ има право да сезира съответния компетентен орган, определен от страните,
който да установи надлежното провеждане на съответната кампания.
7.5 Всички спорове между УЧАСТНИЦИТЕ и КОНТРАКС се разрешават чрез взаимни усилия
и диалог между страните. В случай че страните не успеят да постигнат взаимно съгласие
по даден въпрос, то съответният спор ще бъде отнесен до Арбитражен съд към БТПП.
С маркирането на бутона „прочетох и съм съгласен с Общите условия“,
Участникът се съгласява с всичко посочено в настоящите Общи условия.

