Regulamin konkursu Polcode Code Contest PHP-2010.10

1. Organizatorem konkursu " Polcode Code Contest PHP-2010.10”, zwanego dalej "Konkursem", jest Polcode
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000350868, NIP PL 701-021-72-88, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs rozpocznie się 21.10.2010 r. i trwać będzie do dnia 3.11.2010 r. włącznie.
3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i
zakładach wzajemnych.
5. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu „www.wortal.php.pl”, zwanych dalej
Uczestnikami.
6. Uczestnictwo w Konkursie przez zarejestrowanych użytkowników jest dobrowolne.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
- byli i obecni pracownicy i współpracownicy firm: Polcode spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
mentax.pl Bartosik, Polak, Tlołka spółka jawna a także najbliżsi tych osób;
- osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym
członkowie Komisji konkursowej, oraz najbliżsi wymienionych osób
8. Zaproszenie do Konkursu następuje poprzez ogłoszenie Konkursu na portalu „www.wortal.php.pl”.
9. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost z
Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych
elementów Konkursu.
10. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na internetowej stronie „www.wortal.php.pl”, w dniu 21.10.
2010 r.
11.Konkurs polega na rozwiązaniu zadania, czyli napisaniu kodu PHP zgodnie z Instrukcją przygotowaną przez
firmę Polcode Sp. z o.o. i zamieszczoną na portalu www.wortal.php.pl
12.Treść zadania zostanie ogłoszona na forum php.pl w dniu 21 października 2010.
13.Rozwiązania należy przesyłać na adres: konkurs@polcode.com w terminie: do 3 listopada 2010, do
godziny 23:59. Decyduje godzina otrzymania maila. 4 listopada o godzinie 00:00 konto mailowe zostanie
zablokowane.
14.Nadesłane rozwiązania muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem i adresem mailowym zgodnie z
instrukcją przedstawioną w zadaniu konkursowym.
15.Autor zwycięskiego rozwiązania zadania zostanie ogłoszony na forum php.pl w dniu 17 listopada 2010.
Stworzone przez niego rozwiązanie również zostanie upublicznione.
17.Wszystkie pozostałe nadesłane rozwiązania zostaną zniszczone w dniu ogłoszenia zwycięzcy konkursu.
18. Zgłoszenie rozwiązania przez Uczestnika jest jednocześnie wyrażeniem zgody na warunki Konkursu oraz
oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, chyba, że zgłoszenie nie zawiera wszystkich
elementów określonych w pkt 14. W takiej sytuacji traktuje się, że zgłoszenie nie zostało dokonane.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn nie leżących
po stronie Organizatora, w szczególności przyczyn leżących po stronie operatorów poczty elektronicznej lub
operatorów sieci internetowych lub innych sieci łącznikowych wykorzystanych do udzielania odpowiedzi na
pytania konkursowe oraz za jakiekolwiek inne wadliwe działania jakichkolwiek sieci łączących ze stroną
konkursową.
20. Zgłaszając rozwiązanie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu.
21. Oceny nadesłanych rozwiązań dokona Komisja konkursowa, w której skład wejdą zarządy firm Polcode
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Mentax.pl Bartosik, Polak, Tlołka spółka jawna

PROCEDURA OCENY ROZWIĄZAŃ
22. Ocena nadesłanych rozwiązań będzie przebiegała według następującej procedury:
22.1 W pierwszym etapie weryfikowana będzie poprawność programu. Program zostanie uruchomiony
trzykrotnie, za każdym razem z innymi parametrami wejściowymi, a wynik wykonania programu zostanie
porównany ze wzorcem. Niezgodność wyniku wykonania programu dla któregokolwiek z zestawu parametrów
powoduje odrzucenie programu.
22.2 W drugim etapie oceniana będzie wydajność rozumiana jako szybkość działania programu. Dla każdego z
trzech zestawów parametrów wejściowych program zostanie wykonany 1000 razy, a jako wyznacznik szybkości
działania przyjęta zostanie suma wszystkich czasów wykonania programu. Każdy kod zostanie sprawdzony w
takich samych warunkach, na przeznaczonym do tego serwerze www, nie podłączonym do internetu i nie
obsługującym żadnych innych skryptów.
22.3 Po sporządzeniu listy najszybciej wykonujących się skryptów, każdy zostanie przejrzany pod kątem
ewentualnych nieścisłości z regulaminem konkursu. Jeśli skrypt będzie naruszał regulamin, zostanie wycofany z
konkursu, a zwycięzcą zostanie pierwszy z kolei skrypt, który spełnia regulamin.
NAGRODY
23. Nagrodami w konkursie są:
 nagroda pieniężna w wysokości 2048 zł za zajęcie I miejsca ufundowana przez firmę Polcode Sp. z o.o.
 nagroda pieniężna w wysokości 1024 zł za zajęcie II miejsca ufundowana przez firmę mentax.pl
 nagroda pieniężna w wysokości 512 zł za zajęcie III miejsca ufundowana przez firmę mentax.pl
24. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
wskazany w zgłoszeniu.
25. Nagrody będą doręczane przez przelew na konto wskazane przez nagrodzonego Uczestnika
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem bądź nie
dostarczeniem nagrody wynikające z błędnego podania danych przez zwycięzcę
27. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane zgodnie z przepisami ustawy o z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one
wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o
charakterze siły wyższej, b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub
niezależnych od Organizatora
29. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania
przyczyny.
30. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie - w tym
odmówić przyznania nagrody – Uczestnika, wobec którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z
niniejszym Regulaminem.
31. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronach internetowych „www.wortal.php.pl”.
32. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w
Regulaminie.
33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci
dostępu do sieci Internet.
34. Regulamin może być każdej chwili zmieniony przez Organizatora.

