
REGULAMIN Hack(art)honu
- hackathonu projektu Otwarta Zachęta

I. Wstęp

1. Regulamin określa warunki, tryb zgłoszenia i zasady, zgodnie z którymi odbywać
się będzie wydarzenie pod nazwą “Hack(art)hon” - hackathon projektu Otwarta
Zachęta (zwany dalej „Hackathonem”).

2. Hackathon jest realizowany w ramach projektu „Otwarta Zachęta. Digitalizacja i
udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty –
Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój
kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i
przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i
twórczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II: E-administracja i
otwarty rząd 2.3: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora
publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Projekt
POPC).

3. Organizatorami Hackathonu są:
- Fundacja Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 24/2, 00-020,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS: 0000581817, REGON 362801136, NIP 5252633078;
- Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki z siedzibą w Warszawie, pl. Małachowskiego
3, 00-916, NIP: 526 025 12 10;
- Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych z siedzibą w Warszawie, pl.
Małachowskiego 3, 00-916, KRS 0000165010, REGON 012033869, NIP
5252265611;
(zwane dalej „Organizatorem”).

4. Wykonawcą Hackathonu jest Fundacja Mentors4Starters, ul.Zwierzyniecka
6/122, 00-719 Warszawa, KRS 0000607680, REGON 363975832, NIP
5272763401 (zwane dalej „Wykonawcą”).

5. Hackathon będzie odbywał się w dniach 19-24.09.2022 r.

II. Zasady i warunki udziału
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1. Udział w Hackathonie jest bezpłatny i dobrowolny. Organizator nie pokrywa i nie
zwraca kosztów udziału w Hackathonie, ani kosztów dojazdu czy
zakwaterowania.

2. W Hackathonie jako uczestnicy nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora,
Partnerów, Wykonawcy, ani członkowie ich rodzin.

3. Uczestnicy i Uczestniczki podczas Hackathonu tworzą prototypy rozwiązań
technologicznych w formie działającego oprogramowania lub jego fragmentu
i/lub prototypu w formie makiety funkcjonalnej według wyzwań ogłoszonych
przez Organizatora, zwanych dalej „Projektami”, mającymi na celu

a. stworzenie pomysłów/prototypów narzędzi edukacyjnych w oparciu o
otwarte API projektu Otwarta Zachęta;

b. udostępnianie cyfrowego dziedzictwa kulturowego, aby było bardziej
dostępne dla osób z niepełnosprawnościami;

c. dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie współpracy i realizacji
projektów IT w instytucjach kultury.

4. Technologia wykonania projektu jest dowolna, z zastrzeżeniem II. pkt. 5.
5. Warunkiem wzięcia udziału w klasyfikacji konkursowej jest udzielenie

Organizatorowi licencji Creative Commons CC BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa - Na
tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe) w zakresie utworów niebędących
oprogramowaniem i licencji GNU Affero General Public License, wersja 3 w
zakresie utworów będących oprogramowaniem.

6. Uczestnicy i uczestniczki nie mogą tworzyć Projektów sprzecznych z prawem,
wykorzystujących zakazane treści lub naruszających prawa osób trzecich.

7. Każdy członek Zespołu jest zobowiązany do złożenia oświadczeń o:
a. ukończeniu 18 lat,
b. zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją zawartych w nim

warunków,
c. zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych

osobowych i akceptacji zawartych w niej warunków,
d. zgodzie na przetwarzanie wizerunku przez Organizatora oraz Wykonawcę

w celu organizacji i promocji wydarzenia oraz jego efektów (informacji o
wynikach prac) przez Organizatora oraz Wykonawcę,

e. zgodności danych zawartych w formularzu rejestracyjnym ze stanem
faktycznym.

8. Niezłożenie oświadczeń, o których mowa w punkcie 7 uniemożliwia skuteczną
rejestrację.

III. Zasady zgłoszenia

1. Uczestnikami Hackathonu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne:
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a. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
b. posiadające wiedzę i umiejętności w minimum jednym z poniższych

zakresów:
● projektant/ka UX/UI
● grafik/czka
● menedżer/ka IT
● programista/ka
● tester/ka
● pracownik/czka instytucji GLAM
● edukator/ka
● dostawca/czyni danych
● cyfrowy/a humanista/ka
● artysta/ka
● wikipedysta/ka, wikimedianin/ka
● inny/a specjalista/ka zainteresowany/a wydobyciem najlepszej

strony dziedzictwa kulturowego w sieci
2. Rekrutacja do udziału w Hackathonie odbywa się za pośrednictwem strony

internetowej www.hackarthon.pl poprzez wypełnienie formularza on-line.
3. Rekrutacja uczestników w ramach zgłoszonych zespołów potrwa od dnia

21.08.2022 do dnia 8.09.2022 do godziny 23:59, chyba, że Organizator postanowi
inaczej.

4. Uczestnicy mogą się rejestrować się tylko indywidualnie, jednak każdy
rejestrujący się może wskazać innego Uczestnika, z którym chciałby pracować w
Zespole.

5. Prace w trakcie Hackathonu będą prowadzone w Zespołach około 5 osobowych.
6. Organizator oraz Wykonawca zastrzegają sobie prawo do ustalania ostatecznego

składu każdego z Zespołów.
7. Uczestnik może pracować podczas Hackathonu tylko w ramach jednego

stworzonego Zespołu.
8. Zgłoszenie zawierać będzie następujące dane:

a. imię (obligatoryjne);
b. nazwisko (obligatoryjne);
c. adres e-mail (obligatoryjne);
d. numer telefonu (obligatoryjne);
e. numer kierunkowy kraju (obligatoryjne);
f. obszar kompetencji uczestnika (wybór min. 1 z poniższych)

(obligatoryjne):
● projektant/ka UX/UI
● grafik/czka
● menedżer/ka IT

3



● programista/ka
● tester/ka
● pracownik/czka instytucji GLAM
● edukator/ka
● dostawca/czyni danych
● cyfrowy/a humanista/ka
● artysta/ka
● wikipedysta/ka, wikimedianin/ka
● inny/a specjalista/ka zainteresowany/a wydobyciem najlepszej

strony dziedzictwa kulturowego w sieci
● inne (pole do wypełnienia);

g. informację o latach doświadczenia w wymienionym wyżej obszarze
(obligatoryjne);

h. informację o obszarach zainteresowań uczestnika w ramach Hackathonu
(wybór min. 1 z poniższych) (obligatoryjne):

● UX/UI
● edukacja
● dostępność
● twórcze wykorzystanie kolekcji
● programowanie
● inny (pole do wypełnienia);

i. informację o doświadczeniu w obszarze IT / humanistyki (pytanie otwarte)
(obligatoryjne);

j. nazwę stanowiska (opcjonalne);
k. motywację do udziału w Hackathonie (pytanie otwarte) (obligatoryjne)
l. nazwę kraju aktualnego zamieszkania (obligatoryjne);
m. preferowany język komunikacji (wybór 1 z poniższych) (obligatoryjne):

● angielski
● polski
● mogę pracować bez problemu w obu tych językach
● inny (jaki);

n. preferowani inni członkowie zespołu (pole do wypełnienia) (opcjonalne);
o. źródło informacji o Hackathonie (wybór min. 1 z poniższych)

(obligatoryjne):
● media społecznościowe
● artykuł
● od organizatora
● od mentora
● od znajomego
● z innego źródła (jakiego);
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p. opis potrzeb uczestników z niepełnosprawnością;
q. złożenie oświadczeń, o których mowa w punkcie II.7.

9. Wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.

10.Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w
Hackathonie.

11.O zakwalifikowaniu do udziału w Hackathonie decydują Organizator i
Wykonawca na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu.

12.Zakwalifikowani uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową
nie później niż na 4 dni przed rozpoczęciem Hackathonu na adres e-mailowy oraz
przez sms w oparciu o dane wskazane w formularzu rekrutacyjnym.

13.Organizator oraz Wykonawca może utworzyć listę rezerwową Zespołów. W
przypadku dopuszczenia do udziału w Hackathonie Zespołu z listy rezerwowej,
zarejestrowane osoby otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu do udziału drogą
mailową na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym (bez
zachowania 4 dniowego terminu, o którym mowa w III. pkt. 12.

IV. Przebieg Hackathonu

1. Etap I odbędzie się w dniach 19-23 września 2022 online na wskazanej przez
Wykonawcę platformie i będzie polegał na pracy zdalnej Zespołów nad
wyłonionymi projektami w godzinach 17:00 - 20:30 w dniach 19-23 września
2022.

2. Etap II odbędzie się w dniu 24 września 2022 r. w godzinach 10:00 - 16:30 w
wersji hybrydowej - online oraz w siedzibie Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki
przy pl. Małachowskiego 3, 00-916 w Warszawie. Celem tego etapu będzie
zaprezentowanie koncepcji wypracowanych przez Zespoły oraz ogłoszenie
zwycięzców nagród.

3. Szczegółowy program Hackathonu jest opublikowany na stronie internetowej
www.hackarthon.pl.

4. Hackathon w całości będzie prowadzony w języku angielskim.
5. W trakcie trwania Hackathonu Organizator zapewnia uczestnikom:

a. dostęp do bazy zasobów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz
szczegóły dostępu do bazy zasobów Europeany;

b. wsparcie mentorów;
c. dostęp do wszelkich informacji organizacyjnych w trakcie trwania

Hackathonu.
6. Uczestnikom obecnym w siedzibie Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki przy pl.

Małachowskiego 3, 00-916 w Warszawie w dniu prezentacji Projektów 24
września 2022 Organizator zapewnia:
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a. dostęp do Internetu za pomocą zabezpieczonej sieci bezprzewodowej
Wi-Fi;

b. zasilanie elektryczne;
c. projektor multimedialny wraz z komputerem i niezbędnym

oprogramowaniem, przeznaczone do prezentacji Projektów,
d. catering w postaci ciepłych napojów, soft drinków oraz przekąsek.

7. W pozostałym zakresie Uczestnicy zobowiązani są korzystać z własnych
zasobów, w szczególności oprogramowania i innych niezbędnych narzędzi oraz
sprzętu.

V. Konkurs i nagrody

1. W ramach Hackathonu prowadzony będzie konkurs na stworzenie najlepszych
Projektów.

2. Najlepsze Projekty zostaną nagrodzone według oceny komisji konkursowej
(zwanej dalej: Jury).

3. Organizator rozda nagrody o łącznej puli 10 000 EUR brutto.
4. 24 września podczas sesji pitchingowej Projektów Organizator wyłoni 3 projekty,

które zostaną nagrodzone.
5. Najlepszym Zespołom wyłonionym w Etapie II Organizator przekaże następujące

nagrody pieniężne o łącznej wysokości: 10 000 EUR brutto (pomniejszone o
należny podatek):

● dla I miejsca 5 000 EUR brutto na Zespół;
● dla II miejsca 3 000 EUR brutto na Zespół;
● dla III miejsca 2 000 EUR brutto na Zespół.

6. Odbiór nagród potwierdzony zostanie protokołem odbioru.
7. Wypłata nagród nastąpi w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Organizator

skontaktuje się ze Zwycięzcami drogą mailową w celu pozyskania informacji
koniecznych do przekazania nagrody, w tym numeru konta bankowego.

8. Każda z nagród zostanie podzielona przez Organizatora po równo pomiędzy
Uczestników każdego ze zwycięskich zespołów według kwot należnych dla
miejsc wskazanych w punkcie 5.

9. Od nagród należny podatek odprowadzi Organizator.
10.Organizator może przyznać inne nagrody poza nagrodami głównymi w postaci

wyróżnień.

VI. Jury

1. Organizator powoła Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora
oraz eksperci zewnętrzni.
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2. Do zadań Jury należy wybór laureatów Hackathonu oraz podjęcie decyzji o
podziale nagród i ewentualnych wyróżnieniach.

3. Kryteria oceny, na podstawie których Jury będzie przyznawało punkty
poszczególnym Projektom zostanie opublikowane na stronie Hackathonu
www.hackarthon.pl do dnia 30 sierpnia 2022.

4. Decyzje Jury mają charakter ostateczny.

VII. Wybór laureatów

1. Po ukończeniu pracy Zespoły prezentują Projekt przed Jury w dniu 24 września
2022 roku online lub w siedzibie Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki przy pl.
Małachowskiego 3, 00-916 w Warszawie.

2. Uczestnicy prezentują Projekty w kolejności wskazanej przez Jury.
3. Prezentacja Projektu powinna trwać do 8 minut i być przygotowana według

formatu zaproponowanego przez Organizatora i Wykonawcę.
4. Każdy Zespół powinien zaprezentować prototypy rozwiązań technologicznych w

formie działającego oprogramowania lub jego fragmentu i/lub prototypu w
formie makiety funkcjonalnej według wyzwań ogłoszonych przez Organizatora.

5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie podczas trwania Hackathonu Projektów
przygotowanych przez Uczestników Hackathonu przed rozpoczęciem
Hackathonu.

6. Zgłoszony do oceny Projekt musi bazować na pracy własnej Uczestników
działających w stworzonych Zespołach. Nie dopuszcza się korzystania z pomocy
zewnętrznej dostępnej innej niż zapewnionej przez Organizatora czy Wykonawcę.

7. W przypadku zastrzeżeń dotyczących wykonania danego Projektu, zgodnie z
zasadami określonymi w Regulaminie, Komisja zastrzega sobie prawo do
weryfikacji  sposobu powstania Projektu.

8. Wyniki Hackathonu zostaną ogłoszone po zakończeniu prezentacji Projektów w
dniu 24 września 2022 r, a także opublikowane do 26 września 2019 r. na stronie
wydarzenia.

9. Każdy Zespół powinien zaprezentować działające oprogramowanie, jego
fragment i/lub prototyp w formie makiety funkcjonalnej (Projekt).

VIII. Prawa autorskie

1. Uczestnicy gwarantują, że zrealizowane podczas Hackathonu projekty są ich
autorstwa lub współautorstwa (w przypadku pracy zespołowej) i nie naruszają
jakichkolwiek praw osób trzecich.

2. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii
ukazujących Projekty, które zostały stworzone w trakcie trwania Hackathonu dla
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celów wewnętrznych oraz promocyjnych, w tym na stronach internetowych
Organizatora.

3. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne
Projektów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich,
wynikające naruszenia prawa autorskich i innych praw osób trzecich, w
szczególności w zakresie legalności oprogramowania i narzędzi użytych do
powstania Projektu. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko
Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz
zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń.

4. Z chwilą przekazania Projektów Organizatorowi do oceny przez Komisję
Konkursową Uczestnicy udzielają na swoje Projekty licencji Creative Commons
CC BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0
Międzynarodowe) w zakresie utworów niebędących oprogramowaniem. Licencja
CC BY-SA 4.0 umożliwia dzielenie się, czyli kopiowanie i rozpowszechnianie
utworu w dowolnym medium i formacie oraz adaptacje, czyli remiksowanie i
zmienianie treści tworzonych na bazie danego utworu dla dowolnego celu, także
komercyjnego. Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego
podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co
oryginał. Przetworzony utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do
licencji i wskazać zmiany, jeśli zostały w nim dokonane.

5. Z chwilą przekazania Projektów Organizatorowi do oceny przez Komisję
Konkursową Uczestnicy udzielają na swoje Projekty będące oprogramowaniem
licencji GNU Affero General Public License, wersja 3. Licencja GNU General
Public License, wersja 3, w skrócie AGPL , jest darmową licencją typu copyleft ,
której celem jest zobowiązanie usług dostępnych w sieci do publikowania ich
kodu źródłowego.

6. Organizator na bazie otwartych licencji planuje wdrożenie zaprojektowanych
rozwiązań.

7. Uczestnicy mają obowiązek dopełnienia swoich zobowiązań wynikających z
licencji przez zamieszczenie noty licencyjnej w kodzie o treści stanowiącej
załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

IX. Dane osobowe

1. Hackathon jest realizowany w ramach projektu „Otwarta Zachęta. Digitalizacja i
udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty –
Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój
kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i
przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i
twórczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II: E-administracja i
otwarty rząd 2.3: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora
publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W
związku z tym administratorem danych osobowych przekazanych przez
Uczestników Hackathonu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa.

2. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa,
beneficjentowi projektu: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Pl. Małachowskiego
3, 00-916 Warszawa, partnerowi projektu: Fundacja Centrum Cyfrowe, ul.
Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.

3. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia
warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne
dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC).

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
projektu „Otwarta Zachęta”.

5. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

6. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

7. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej w
odniesieniu do uczestnictwa w Hackathonie, nie jest ono możliwe bez ich
podania.

8. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość
na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty elektronicznej
partnera projektu: kontakt@centrumcyfrowe.pl.

9. Wzięcie udziału w Hackathonie wiąże się z akceptacją oświadczenia o
zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz
Personelu Projektu Beneficjenta, w którym znajduje się pełna klauzula
informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu.

X. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub
niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w
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Hackathonie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nie przyznaniem
nagrody.

2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego
Projekt będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

3. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do wstąpienia do sporu w miejsce Organizatora
lub występowania wspólnie z Organizatorem na drodze postępowania sądowego
lub ugodowego, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem lub
żądaniem skierowanym przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia jej praw w
związku ze zgłoszeniem Projektu w ramach Hackathonu.

4. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wydatki w tym koszty obsługi
prawnej poniesione przez Organizatora na skutek roszczenia lub żądania, o
którym mowa powyżej, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym,
ostateczną decyzją administracyjną lub ugodą pisemną.

5. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika o
wystąpieniu przez osobę trzecią z opisanym powyżej roszczeniem lub żądaniem
skierowanym przeciwko Organizatorowi.

6. Organizator Hackathonu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

XI. Wizerunek Uczestnika

1. Uczestnik wraz z rozpoczęciem udziału w Hackathonie wyraża zgodę na
zarejestrowanie przez Organizatora jego wizerunku podczas trwania
Hackathonu w formie fotografii oraz materiałów audiowizualnych.

2. Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej
prawo do wykorzystywania fotografii oraz materiałów audiowizualnych
zarejestrowanych w czasie trwania Hackathonu w celu związanym ze statutową
działalnością Organizatora, w szczególności poprzez publikację ww. na własnych
stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach
informacyjnych.

XII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Hackathonu będzie dostępny od momentu rozpoczęcia rekrutacji
Uczestników na stronie internetowej: www.hackarthon.pl.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w momencie opublikowania

nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej.

10

http://www.hackarthon.pl


5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu
Hackathonu lub zrealizowania go całkowicie online.

6. Zgłaszając udział w Hackathonie i biorąc w nim udział Uczestnik zobowiązuje się
do stosowania Regulaminu, zrzekając się wszelkich roszczeń wobec
Organizatora.

7. Naruszenie przez Uczestników Hackathonu któregokolwiek z postanowień
Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych,
naruszenie przepisów prawa lub ogólnie przyjętych zasad życia społecznego w
związku z uczestnictwem w Hackathonie upoważnia Organizatorów do
wykluczenia Uczestnika z Hackathonu wraz z utratą prawa do nagrody.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

TREŚĆ NOTY LICENCYJNEJ CREATIVE COMMONS UZNANIE AUTORSTWA - NA TYCH
SAMYCH WARUNKACH 4.0 MIĘDZYNARODOWA LICENCJA PUBLICZNA (CC BY-SA 4.0)

[autor], CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl)

Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0
Międzynarodowa Licencja Publiczna

Przystąpienie do wykonywania Uprawnień Licencyjnych oznacza akceptację i zgodę
Licencjodawcy na związanie się warunkami niniejszej licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja
Publiczna (“Licencja Publiczna”). W zakresie, w jakim niniejsza Licencja Publiczna może
być interpretowana jako umowa, Uprawnienia Licencyjne przyznawane są
Licencjobiorcy w zamian za zgodę Licencjobiorcy na niniejsze warunki, a Licencjodawca
udziela Licencjobiorcy owe uprawnienia w zamian za korzyści płynące dla
Licencjodawcy z udostępnienia Utworu Licencjonowanego na niniejszych warunkach.

Paragraf 1 – Definicje.

1. Utwór Zależny oznacza materiał objęty Prawami Autorskimi i Prawami
Podobnymi do Praw Autorskich, pochodzący od, lub opracowany na podstawie
Utworu Licencjonowanego, w którym następuje tłumaczenie Utworu
Licencjonowanego, jego zmiana, aranżacja, przetworzenie lub inna modyfikacja
w taki sposób, że wymagane jest zezwolenie na podstawie Prawa Autorskiego i
Praw Podobnych do Praw Autorskich należących do Licencjodawcy. Dla celów
niniejszej Licencji Publicznej, jeśli Utwór Licencjonowany jest utworem
muzycznym, wykonaniem lub nagraniem dźwiękowym, Utwór Zależny powstaje
zawsze, gdy Utwór Licencjonowany zostaje zsynchronizowany w relacji czasowej
z ruchomym obrazem.

2. Licencja Twórcy Utworu Zależnego oznacza licencję, którą Licencjobiorca
stosuje do Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich
przysługujących mu w odniesieniu do Utworu Zależnego, zgodnie z warunkami
niniejszej Licencji Publicznej.

3. Licencja Kompatybilna z BY-SA oznacza jedną z licencji wymienionych na
creativecommons.org/compatiblelicenses, zatwierdzoną przez Creative
Commons jako istotnie odpowiadającą niniejszej Licencji Publicznej.
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4. Prawa Autorskie i Prawa Podobne do Praw Autorskich oznaczają prawo
autorskie i/lub prawa ściśle związane z prawem autorskim, włącznie z, bez
ograniczeń, wykonywaniem, nadawaniem, nagrywaniem dźwięku, oraz Prawami
Sui Generis do Baz Danych, bez względu na to, w jaki sposób prawa te są
nazywane i kategoryzowane. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, prawa
wymienione w Paragrafie 2(b)(1)-(2) nie są Prawami Autorskimi i Prawami
Podobnymi do Praw Autorskich.

5. Skuteczne Zabezpieczenia Techniczne oznaczają środki, które, w braku
odpowiedniego zezwolenia, nie mogą być obchodzone na podstawie praw
wykonujących zobowiązanie przyjęte na podstawie art. 11 Traktatu Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim z dn. 20 grudnia 1996,
lub podobnych umów międzynarodowych.

6. Wyjątki i Ograniczenia oznaczają dozwolony użytek lub inne wyjątki lub
ograniczenia Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich, mające
zastosowanie do korzystania z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę.

7. Elementy Licencji oznaczają atrybuty wymienione w nazwie Licencji Publicznej
Creative Commons. Elementami Licencji w przypadku niniejszej Licencji
Publicznej jest Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach.

8. Utwór Licencjonowany oznacza dzieło artystyczne lub literackie, bazę danych,
lub inny materiał, do którego Licencjodawca zastosował niniejszą Licencję
Publiczną.

9. Uprawnienia Licencyjne oznaczają uprawnienia przyznane Licencjobiorcy na
warunkach niniejszej Licencji Publicznej, ograniczające się do wszystkich Praw
Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich regulujących korzystanie z
Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę, i które Licencjodawca jest
upoważniony licencjonować.

10.Licencjodawca oznacza osobę(y) fizyczną(e) lub podmiot(y) udzielający(e) praw
na warunkach niniejszej Licencji Publicznej.

11.Dzielenie się oznacza udostępniane publiczne utworu jakimikolwiek środkami,
wymagające zgody na podstawie Uprawnień Licencyjnych, takie jak reprodukcja,
publiczne wystawianie, publiczne wykonanie, rozprowadzanie,
rozpowszechnianie, komunikowanie, importowanie oraz publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.

12.Prawa Sui Generis do Baz Danych oznaczają prawa inne niż prawo autorskie,
wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9/WE z 11 marca
1996 r. o prawnej ochronie baz danych, z późniejszymi zmianami/lub
zastępowanej nową, jak również inne prawa odpowiadające im istotnie,
obowiązujące gdziekolwiek na świecie.
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13.Licencjobiorca oznacza podmiot wykonujący Uprawnienia Licencyjne na
warunkach niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 2 – Zakres.

1. Udzielenie licencji.
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji Publicznej, Licencjodawca

udziela niniejszym Licencjobiorcy, nieodpłatnej, nieobejmującej prawa do
udzielania sublicencji, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie
z Utworu na terytorium całego świata w odniesieniu Utworu
Licencjonowanego Uprawnień Licencyjnych do:

1. zwielokrotniania i Dzielenia się Utworem Licencjonowanym w
całości lub części; a także

2. tworzenia, zwielokrotniania i Dzielenia się Utworami Zależnymi.
2. Wyjątki i Ograniczenia. W razie wątpliwości, w przypadku, gdy korzystanie

przez Licencjobiorcę odbywa się w ramach Wyjątków i Ograniczeń,
niniejsza Licencja Publiczna nie ma zastosowania, a Licencjobiorca nie
jest zobowiązany do przestrzegania jej warunków.

3. Czas trwania. Czas trwania niniejszej Licencji Publicznej określony jest w
Paragrafie 6(a).

4. Środki przekazu i formaty; zezwolenie na modyfikacje techniczne.
Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do wykonywania Uprawnień
Licencyjnych za pośrednictwem wszystkich znanych lub mających
powstać w przyszłości środków przekazu oraz we wszystkich znanych lub
mających powstać w przyszłości formatach, a także do dokonywania w
tym celu koniecznych modyfikacji technicznych. Licencjodawca zrzeka się
i/lub zobowiązuje do niewykonywania prawa do zabronienia
Licencjobiorcy dokonywania modyfikacji technicznych koniecznych dla
wykonywania Uprawnień Licencyjnych, włącznie z modyfikacjami
technicznymi koniecznymi do obejścia Skutecznych Zabezpieczeń
Technicznych. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, proste dokonanie
modyfikacji objętych niniejszym Paragrafem 2(a)(4) nie prowadzi do
powstania Utworu Zależnego.

5. Dalsi odbiorcy.

1. Oferta Licencjodawcy – Utwór Licencjonowany. Każdy odbiorca
Utworu Licencjonowanego automatycznie otrzymuje ofertę
Licencjodawcy przystąpienia do wykonywania Uprawnień
Licencyjnych zgodnie z warunkami niniejszej Licencji Publicznej.

2. Dodatkowa oferta Licencjodawcy – Utwór Zależny. Każdy dalszy
odbiorca Utworu Zależnego otrzymanego od Licencjobiorcy
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automatycznie otrzymuje ofertę Licencjodawcy przystąpienia do
wykonywania Uprawnień Licencyjnych do korzystania z Utworu
Zależnego zgodnie z warunkami Licencji Twórcy Utworu Zależnego.

3. Żadnych ograniczeń dla dalszych odbiorców. Licencjobiorca nie
może oferować ani nakładać dodatkowych lub zmienionych
warunków wykorzystania Utworu Licencjonowanego, ani stosować
jakichkolwiek Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych, jeśli
działania te ograniczają wykonywanie Uprawnień Licencyjnych
przez jakiegokolwiek odbiorcę Utworu Licencjonowanego.

6. Brak upoważnienia. Żaden element niniejszej Licencji Publicznej nie
stanowi zezwolenia, ani nie może być interpretowany jako zezwolenie na
sugerowanie lub stwierdzanie, że Licencjobiorca lub wykorzystanie przez
Licencjobiorcę Utworu Licencjonowanego są powiązane, sponsorowane,
upoważnione lub oficjalnie uznane przez Licencjodawcę lub inne podmioty
wskazane w celu uznania autorstwa, zgodnie z postanowieniem Paragrafu
3(a)(1)(A)(i).

2. Inne prawa.

1. Autorskie prawa osobiste, takie jak prawo do nienaruszalności formy i
treści utworu, ani prawo do kontroli komercyjnego wykorzystania
wizerunku, prawo do prywatności, lub inne podobne prawa osobiste nie są
objęte niniejszą Licencją Publiczną. Jednakże, w najszerszym możliwym
zakresie, lub w zakresie ograniczonym, pozwalającym na wykonywanie
przez Licencjobiorcę Uprawnień Licencyjnych (jednak nie w żaden inny
sposób), Licencjodawca zrzeka się lub zobowiązuje do niewykonywania
powyższych przysługujących Mu praw.

2. Prawa patentowe i prawa do znaków towarowych nie są objęte niniejszą
Licencją Publiczną.

3. W najszerszym możliwym zakresie, Licencjodawca zrzeka się wszelkich
praw do wynagrodzenia od Licencjobiorcy za wykonywanie Uprawnień
Licencyjnych, pobieranego bezpośrednio bądź za pośrednictwem
organizacji zbiorowego zarządzania, na podstawie jakiegokolwiek,
dobrowolnego lub zbywalnego, ustawowego lub obowiązkowego, systemu
licencyjnego. W pozostałych przypadkach, Licencjodawca wyraźnie
zastrzega prawo do pobierania wynagrodzenia.

Paragraf 3 – Warunki Licencji.

Wykonywanie Uprawnień Licencyjnych przez Licencjodawcę jest wyraźnie uzależnione
od przestrzegania następujących warunków.
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1. Uznanie autorstwa.

1. W przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się Utworem Licencjonowanym
(również w zmodyfikowanej formie), jest obowiązany:

1. zachować następujące elementy, jeśli są one wskazane przez
Licencjodawcę w Utworze Licencjonowanym:

1. identyfikację twórcy Utworu Licencjonowanego oraz
jakichkolwiek innych osób, wskazanych do uzyskania
atrybucji, w rozsądny sposób, oznaczony przez
Licencjodawcę (włącznie z podaniem wskazanego
pseudonimu);

2. informacji o prawach autorskich;
3. oznaczenie niniejszej Licencji Publicznej;
4. oznaczenie wyłączenia gwarancji;
5. URI lub hiperłącze do Utworu Licencjonowanego, w

rozsądnym zakresie wyznaczonym przez możliwości
techniczne;

2. oznaczyć czy Licencjobiorca wprowadził modyfikacje w Utworze
Licencjonowanym, oraz zachować oznaczenia poprzednich
modyfikacji; oraz

3. oznaczyć Utwór Licencjonowany jako dostępny na niniejszej
Licencji Publicznej, a także załączyć tekst, adres URI lub hiperłącze
do niniejszej Licencji Publicznej.

2. Warunków określonych w Paragrafie 3(a)(1) Licencjobiorca może
dochować w każdy rozsądny sposób, stosownie do nośnika, środka
przekazu i kontekstu, w jakim Licencjobiorca Dzieli się Utworem
Licencjonowanym. Na przykład, rozsądnym dochowaniem wyżej
określonych warunków może być załączenie adresu URI lub hiperłącza do
źródła zawierającego wymagane informacje.

3. Jeśli zażąda tego Licencjodawca, Licencjobiorca obowiązany jest usunąć
wszelkie informacje określone w Paragrafie 3(a)(1)(A) w uzasadnionym
zakresie wyznaczonym przez możliwości techniczne.

2. Na tych samych warunkach.
Oprócz obowiązku dochowania warunków określonych w Paragrafie 3(a), w
przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się stworzonym przez siebie Utworem
Zależnym, Licencjobiorca obowiązany jest ponadto dochować następujących
warunków.
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1. Licencja Twórcy Utworu Zależnego, stosowana przez Licencjobiorcę, musi
być licencją Creative Commons składającą się z tych samych Elementów
Licencji, odpowiadających niniejszej wersji lub późniejszej, lub Licencją
Kompatybilną z BY-SA.

2. Licencjobiorca obowiązany jest uwidocznić tekst, adres URI lub hiperłącze
prowadzące do Licencji Twórcy Utworu Zależnego, stosowanej przez
Licencjobiorcę. Należy dokonać tego w odpowiedni sposób w zależności
of formatu, kontekstu i sposobu w jaki Licencjobiorca udostępnia Utwór
Zależny.

3. Licencjobiorca nie może oferować lub nakładać żadnych dodatkowych lub
zmienionych warunków korzystania z Utworu Zależnego, ani stosować
Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych, jeśli działania te ograniczałyby
wykonywanie praw przyznanych przez Licencję Twórcy Utworu Zależnego,
stosowaną przez Licencjobiorcę.

Paragraf 4 – Prawa Sui Generis do Baz Danych.

W przypadku, gdy Uprawnienia Licencyjne obejmują Prawa Sui Generis do Baz Danych,
mające zastosowanie do określonego korzystania z Utworu Licencjonowanego przez
Licencjobiorcę:

1. w razie wątpliwości, Paragraf 2(a)(1) przyznaje Licencjobiorcy prawo do
wyodrębniania, ponownego wykorzystania, zwielokrotniania oraz Dzielenia się
całością lub istotną częścią zawartości bazy danych;

2. w przypadku, gdy Licencjobiorca zawiera całość lub istotną część bazy danych w
bazie danych, do której Prawa Sui Generis do Baz Danych przysługują
Licencjobiorcy, baza danych, do której Prawa Sui Generis do Baz Danych
przysługują Licencjobiorcy, stanowi Utwór Zależny (jednakże nie dotyczy to jej
samodzielnych części), w tym także dla celów Paragrafu 3(b); oraz

3. w przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się całością lub istotną częścią bazy
danych, obowiązany jest przestrzegać warunków Paragrafu 3(a).

W razie wątpliwości, niniejszy Paragraf 4 uzupełnia, lecz nie zastępuje obowiązków
Licencjodawcy wynikających z niniejszej Licencji Publicznej, w przypadku, gdy
Uprawnienia Licencyjne obejmują inne Prawa Autorskie i Prawa Podobne do Praw
Autorskich.

Paragraf 5 – Wyłączenie Gwarancji i Ograniczenie Odpowiedzialności.

1. Jeżeli Licencjodawca oddzielnie nie postanowił inaczej, Licencjodawca, w
możliwie najszerszym zakresie, oferuje Utwór Licencjonowany w takiej formie,
w jakiej zapoznał się z nim Licencjobiorca i nie udziela żadnych zapewnień, ani
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jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, dotyczących Utworu Licencjonowanego, ani
wynikających z wyraźnego postanowienia, dorozumianych, ustawowych, ani
jakichkolwiek innych. Obejmuje to, bez ograniczeń, rękojmię, zbywalność,
przydatność do konkretnego celu, brak naruszeń praw innych osób, brak
ukrytych lub innych wad, dokładność, występowanie lub niewystępowanie wad
widocznych jak i ukrytych. W przypadku, gdy wyłączenie gwarancji nie jest
dozwolone w całości lub w części, niniejsze wyłączenie może nie mieć
zastosowania do Licencjobiorcy.

2. W najdalej idącym stopniu, w żadnym wypadku Licencjodawca nie odpowiada
wobec Licencjobiorcy na żadnej podstawie prawnej (włączając w to, bez
ograniczeń, niedochowanie należytej staranności) za bezpośrednie, specjalne ,
pośrednie, przypadkowe, następcze, karne, ani żadne inne straty, koszty,
utracone korzyści, wydatki, ani szkody wynikające z zastosowania niniejszej
Licencji Publicznej lub korzystania z Utworu Licencjonowanego, nawet w
przypadku, gdy Licencjodawca był powiadomiony o możliwości poniesienia
takich strat, kosztów, wydatków, lub szkód. W przypadku, gdy ograniczenie
odpowiedzialności nie jest dozwolone w całości lub w części, takie ograniczenie
nie ma zastosowania do Licencjobiorcy.

3. Powyższe wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności będzie
interpretowane w sposób zapewniający wyłączenie i zrzeczenie się
odpowiedzialności w zakresie możliwie najszerszym.

Paragraf 6 – Termin i Wygaśnięcie.

1. Niniejsza Licencja Publiczna jest udzielona na czas trwania licencjonowanych
Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich. Jednakże, jeśli
Licencjobiorca naruszy postanowienia niniejszej Licencji Publicznej, prawa
Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Licencji Publicznej wygasają
automatycznie.

2. Jeżeli prawo Licencjobiorcy do korzystania z Utworu Licencjonowanego wygasło
na podstawie Paragrafu 6(a), zostaje ono przywrócone:

1. automatycznie z datą usunięcia naruszenia, jeśli nastąpiło ono w ciągu 30
dni od odkrycia naruszenia przez Licencjobiorcę; lub

2. w razie wyraźnego przywrócenia przez Licencjodawcę.
3. W razie wątpliwości, niniejszy Paragraf 6(b) nie ogranicza żadnych uprawnień

Licencjodawcy przysługujących mu w razie naruszenia przez Licencjobiorcę
niniejszej Licencji Publicznej.

4. W razie wątpliwości, Licencjodawca może także oferować Utwór Licencjonowany
na odrębnych warunkach, bądź przestać dystrybuować Utwór Licencjonowany w
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każdej chwili; nie prowadzi to jednak do wygaśnięcia niniejszej Licencji
Publicznej.

5. Paragrafy 1, 5, 6, 7 i 8 trwają również po wygaśnięciu niniejszej Licencji
Publicznej.

Paragraf 7 – Inne Warunki.

1. Licencjodawca nie jest związany żadnymi dodatkowymi lub zmienionymi
warunkami zakomunikowanymi przez Licencjobiorcę, chyba że dosłownie wyrazi
na to swoją zgodę.

2. Jakiekolwiek ustalenia, porozumienia, umowy odnoszące się do Utworu
Licencjonowanego, nie wyrażone w niniejszej Licencji Publicznej, nie stanowią jej
postanowień i są od niej niezależne.

Paragraf 8 – Wykładnia.

1. W razie wątpliwości, niniejsza Licencja Publiczna nie zawęża, nie ogranicza, ani
nie warunkuje jakiegokolwiek dozwolonego wykorzystania Utworu
Licencjonowanego, mogącego odbywać się zgodnie z prawem bez zezwolenia
wynikającego z niniejszej Licencji Publicznej, ani nie może być w ten sposób
interpretowana.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji Publicznej uważa się za
nieskuteczne, będzie ono automatycznie, na ile to tylko możliwe, w jak
najmniejszym, koniecznym stopniu przekształcone tak, aby stało się skuteczne.
Jeżeli postanowienie takie nie może zostać przekształcone, zostanie ono
unieważnione bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień niniejszej
Licencji Publicznej.

3. Żadne postanowienie niniejszej Licencji Publicznej nie będzie uchylone, ani
żadne naruszenie jej postanowień dozwolone, bez wyrażonej dosłownie zgody
Licencjodawcy.

4. Niniejsza Licencja Publiczna nie stanowi, ani nie może być interpretowana jako
ograniczenie lub zrzeczenie się jakichkolwiek przywilejów Licencjodawcy lub
Licencjobiorcy, w tym immunitetów procesowych względem jakiejkolwiek władzy
jurysdykcyjnej.
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ZAŁĄCZNIK NR 2

TREŚĆ NOTY LICENCYJNEJ

GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 19 November 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.
Preamble

The GNU Affero General Public License is a free, copyleft license for software and other
kinds of works, specifically designed to ensure cooperation with the community in the
case of network server software.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away
your freedom to share and change the works. By contrast, our General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a
program--to make sure it remains free software for all its users.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute
copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code
or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new
free programs, and that you know you can do these things.

Developers that use our General Public Licenses protect your rights with two steps: (1)
assert copyright on the software, and (2) offer you this License which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the software.

A secondary benefit of defending all users' freedom is that improvements made in
alternate versions of the program, if they receive widespread use, become available for
other developers to incorporate. Many developers of free software are heartened and
encouraged by the resulting cooperation. However, in the case of software used on
network servers, this result may fail to come about. The GNU General Public License
permits making a modified version and letting the public access it on a server without
ever releasing its source code to the public.
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The GNU Affero General Public License is designed specifically to ensure that, in such
cases, the modified source code becomes available to the community. It requires the
operator of a network server to provide the source code of the modified version running
there to the users of that server. Therefore, public use of a modified version, on a
publicly accessible server, gives the public access to the source code of the modified
version.

An older license, called the Affero General Public License and published by Affero, was
designed to accomplish similar goals. This is a different license, not a version of the
Affero GPL, but Affero has released a new version of the Affero GPL which permits
relicensing under this license.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS
0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU Affero General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as
semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each
licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or
organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion
requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting
work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier
work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the
Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would
make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law,
except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes
copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and
in some countries other activities as well.
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To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or
receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no
transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it
includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate
copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to
the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this
License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user
commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.
1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a
recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular
programming language, one that is widely used among developers working in that
language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a
whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but
which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the
work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an
implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in
this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of
the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler
used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code
needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to
modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not
include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free
programs which are used unmodified in performing those activities but which are not
part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files
associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and
dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such
as by intimate data communication or control flow between those subprograms and
other parts of the work.
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The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate
automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.
2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the
Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License
explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output
from running a covered work is covered by this License only if the output, given its
content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use
or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without
conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered
works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for
you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with
the terms of this License in conveying all material for which you do not control
copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so
exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them
from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions
stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.
3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any
applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty
adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention
of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of
technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising
rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any
intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against
the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of
technological measures.
4. Conveying Verbatim Copies.
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You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any
non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all
notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License
along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer
support or warranty protection for a fee.
5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from
the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you
also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving
a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this
License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the
requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone
who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any
applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts,
regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the
work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately
received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate
Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display
Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are
not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it
such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium,
is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to
limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual
works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License
to apply to the other parts of the aggregate.
6. Conveying Non-Source Forms.
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You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and
5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the
terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a
physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a
durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a
physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three
years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product
model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the
Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License,
on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no
more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2)
access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to
provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and
noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord
with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or
for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way
through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the
Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is
a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by
you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain
clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source.
Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to
ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform
other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being
offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the
Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object
code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal
property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2)
anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a
product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage.
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For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical
or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user
or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use,
the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has
substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent
the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures,
authorization keys, or other information required to install and execute modified
versions of a covered work in that User Product from a modified version of its
Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued
functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely
because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in,
a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of
possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or
for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding
Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation
Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party
retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the
work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to
continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been
modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been
modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself
materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and
protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with
this section must be in a format that is publicly documented (and with an
implementation available to the public in source code form), and must require no
special password or key for unpacking, reading or copying.
7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making
exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are
applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this
License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions
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apply only to part of the Program, that part may be used separately under those
permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to
the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any
additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions
may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.)
You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for
which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered
work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the
terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections
15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author
attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works
containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that
modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the
original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the
material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names,
trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone
who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of
liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly
impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the
meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a
notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further
restriction, you may remove that term. If a license document contains a further
restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a
covered work material governed by the terms of that license document, provided that
the further restriction does not survive such relicensing or conveying.
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If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the
relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a
notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a
separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either
way.
8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will
automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses
granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular
copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder
explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder
fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the
cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the
copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first
time you have received notice of violation of this License (for any work) from that
copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the
notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties
who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been
terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses
for the same material under section 10.
9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the
Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of
using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance.
However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify
any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of
this License to do so.
10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
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Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license
from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this
License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this
License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or
substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations.
If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that
transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work
the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus
a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in
interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or
affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or
other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate
litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent
claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or
any portion of it.
11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the
Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the
contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the
contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by
some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor
version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of
further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control"
includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the
requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under
the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and
otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or
commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express
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permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To
"grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or
commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the
Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and
under the terms of this License, through a publicly available network server or other
readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to
be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for
this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this
License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying"
means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the
covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would
infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe
are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or
propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to
some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate,
modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant
is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its
coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more
of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a
covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the
business of distributing software, under which you make payment to the third party
based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third
party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a
discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work
conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in
connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless
you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March
2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or
other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable
patent law.
12. No Surrender of Others' Freedom.
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If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of
this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that
obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey
the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be
to refrain entirely from conveying the Program.
13. Remote Network Interaction; Use with the GNU General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, if you modify the Program, your
modified version must prominently offer all users interacting with it remotely through a
computer network (if your version supports such interaction) an opportunity to receive
the Corresponding Source of your version by providing access to the Corresponding
Source from a network server at no charge, through some standard or customary
means of facilitating copying of software. This Corresponding Source shall include the
Corresponding Source for any work covered by version 3 of the GNU General Public
License that is incorporated pursuant to the following paragraph.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or
combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU General
Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms
of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the work
with which it is combined will remain governed by version 3 of the GNU General Public
License.
14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU
Affero General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a
certain numbered version of the GNU Affero General Public License "or any later version"
applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that
numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of the GNU Affero General Public
License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
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If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU Affero
General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a
version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no
additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your
choosing to follow a later version.
15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE
OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR
CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given
local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that
most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the
Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the
Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
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If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the
start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file
should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year>  <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU Affero General Public License as
published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU Affero General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If your software can interact with users remotely through a computer network, you
should also make sure that it provides a way for users to get its source. For example, if
your program is a web application, its interface could display a "Source" link that leads
users to an archive of the code. There are many ways you could offer source, and
different solutions will be better for different programs; see section 13 for the specific
requirements.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to
sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. For more information on this,
and how to apply and follow the GNU AGPL, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
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