Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199,
zwane dalej Organizatorem.
2. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mailowy
Organizatora konkursu: konkurs@sjsi.org z dopiskiem beIT.

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi,
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz:
a) pobiorą, wypełnią i odeślą formularz konkursowy dostępny na stronie:
http://sjsi.org/wez-udzial-w-beit-i-zdobadz-nagrode-od-sjsi
b) wskażą wymagane na formularzu konkursowym dane osobowe
(zwani dalej „Uczestnikami”).
2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Z konkursu wyłączeni są organizatorzy.
4. Przystąpienie do konkursu następuje w momencie przesłania na adres:
konkurs@sjsi.org formularza konkursowego z dopiskiem beIT 2017 w tytule maila.
Od tej chwili osoba, która dokonała zgłoszenia w konkursie jest związana warunkami
niniejszego regulaminu.
5. Formularze konkursowe, które nie będą spełniały kryteriów zawartych w niniejszym
Regulaminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców konkursu.

III Zasady i przebieg konkursu

1. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat testowania oprogramowania oraz
inżynierii wymagań.
2. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia, tj. od 17.03.2017r. do momentu ogłoszenia
wyników, tj. do 18.03.22017r. do godziny 18.00. Formularz konkursowy należy przesłać
maksymalnie do dnia 18.03.2017r. do godziny 18.00 na adres e-mail: konkurs@sjsi.org
z dopiskiem beIT 2017 w tytule maila.
3. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na 5 pytań umieszczonych na
formularzu konkursowym związanych z tematyką inżynierii wymagań umieszczonym
na stronie: http://sjsi.org/wez-udzial-w-beit-i-zdobadz-nagrode-od-sjsi

4. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie zamknięte można uzyskać 1 punkt.
Za odpowiedź na pytanie otwarte można uzyskać 3 punkty. Brak odpowiedzi na pytanie
lub udzielenie jej błędnie nie powoduje przyznania punktów ujemnych. Pytania mają
formę pytań zamkniętych i otwartych. O poprawnym udzieleniu odpowiedzi na pytania
otwarte decyduje Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.
5. W konkursie zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania tej samej, największej ilości punktów przez więcej niż jedną
osobę, o wygranej decyduje kolejność wysyłanych zgłoszeń.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18.03.2017r. o godzinie 18.00 na stronie
http://sjsi.org/kategoria/aktualnosci/ oraz w mediach społecznościowych SJSI.
Nagroda zostanie przesłana kurierem lub wręczona podczas lokalnego spotkania
testerskiego (TrójQA, WarszawQA, WrotQA etc.). Sposób doręczenia nagrody zostanie
uzgodniony pomiędzy SJSI a zwycięzcą konkursu.
6. W czasie trwania konkursu, uczestnicy nie mogą się komunikować ani wymieniać
między sobą odpowiedzi. Karą za ww. aktywność jest dyskwalifikacja.
IV. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:
a) voucher na egzamin otwarty REQB – poziom podstawowy. Voucher ten upoważnia
do uczestnictwa w egzaminie otwartym organizowanym przez Stowarzyszenie
Jakości Systemów Informatycznych zgodnie z lokalizacjami i godzinami dostępnymi
na stronie Stowarzyszenia: http://sjsi.org/terminarz-egzaminow/ - I miejsce
b) pakiet gadżetów od SJSI (powerbank, torba na laptopa, ręcznik oraz notes) –
II miejsce
2. Sponsorem nagród jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych.
3. Wartość nagród wynosi: 760 PLN.
4. Nagród w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

V Postanowienia końcowe

1. Uczestnik konkursu jest zobligowany do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.
Wszelkie zmiany postanowień regulaminu zostaną opublikowane na stronie
Organizatora konkursu.
3. Regulamin konkursu jest powszechnie dostępny na stronie internetowej pod adresem:
www.sjsi.org (http://sjsi.org/wez-udzial-w-beit-i-zdobadz-nagrode-od-sjsi).
4. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą spowodować wykluczenie Uczestnika
z udziału w nim.

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu, celem
wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, zgodnie z z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
6. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia konkursu należy kierować w formie
pisemnej na adres Organizatora: Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych,
ul. Poznańska 16/4, 60-077 Warszawa z dopiskiem beIT 2017.
Każda reklamacja musi zawierać dane Uczestnika konkursu (imię, nazwisko oraz
dokładny adres korespondencyjny), szczegółowe uzasadnienie złożenia reklamacji oraz
podpis Uczestnika konkursu składającego reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane
w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.

