
REGULAMIN KONKURSU „HL Tech FINTECH CHALLENGE – DESIGN EDITION” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs 
„HL Tech FINTECH CHALLENGE – DESIGN EDITION” (dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest HL Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w  Warszawie, pod adresem: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 
0000680159, NIP 5252713274, REGON 367425169, kapitał zakładowy 5 000,00 złotych  (dalej 

„Organizator"). 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.hltech.com/fintech-

challenge-design-edition/regulamin. 

6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 j.t. ze 

zm.). 

7. Kontakt z Organizatorem może być prowadzony drogą elektroniczną na następujący adres e-mail 

Organizatora: fintechallenge@hltech.com.  

 

§ 2 ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Do udziału w Konkursie może zgłosić się każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 

2. Warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie jest wypełnienie 
formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie www.hltech.com/fintech-challenge-design-

edition w okresie od dnia 27 kwietnia 2021 r. od godz. 09:00 do dnia 13 maja 2021 r. do godz. 

23:59 poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w Formularzu i wykonanie 
następujących czynności:  

a) podanie danych osobowych w zakresie określonym w Formularzu; 

b) załączenie życiorysu zawodowego w formacie PDF lub DOC zawierającego co najmniej 
następujące informacje: imię, nazwisko, dane kontaktowe, kwalifikacje zawodowe, 
przebieg dotychczasowego zatrudnienia; 

c) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz o akceptacji 
postanowień w nim zawartych (złożenie oświadczenia jest obowiązkowe); 

d) złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji do pracy (złożenie oświadczenia 
jest dobrowolne i fakultatywne); 



e) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych; 

f) wysłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez wybranie przycisku „Submit”.  

3. Podczas dokonywania zgłoszenia do udziału w Konkursie osoby dokonujące zgłoszenia mogą 
fakultatywnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HL Tech spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Europejski 1, 00-

844 Warszawa w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji do pracy (zob. 

ust. 2 lit. d) powyżej). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

4. Zgłoszenia na udziału w Konkursie mogą dokonać osoby indywidualne.  

6. Do udziału w Konkursie nie mogą zgłosić się pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele 
Organizatora. Jednakże, do udziału Konkursie mogą zgłosić się osoby będące członkami najbliższej 
rodziny osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku pracownicy, 

współpracownicy i przedstawiciele Organizatora będący członkami najbliższej rodziny osób 
zakwalifikowanych do udziału w Konkursie nie mogą brać udziału w wyłonieniu uczestników 
Konkursu w drodze Rekrutacji (zdefiniowanej w § 3 ust. 1 Regulaminu) ani wchodzić w skład Jury 
Konkursowego (zdefiniowanego w § 5 ust. 1 Regulaminu). Przez „członków najbliższej rodziny” 

rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 

§ 3 REKRUTACJA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnicy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora spośród osób, które dokonały 
prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie w sposób opisany w § 2 ust. 2 Regulaminu.  

2. Jako kryterium wyłonienia uczestników Konkursu (dalej „Uczestnicy”) w procesie Rekrutacji 

przyjmuje się ocenę posiadanych kompetencji dokonaną na podstawie informacji zawartych w 
Formularzu oraz życiorysie zawodowym przesłanych zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu, spełnienie 
warunków formalnych wymienionych w ogłoszeniu oraz ocenę portfolio, jeśli zostanie załączona 
(portfolio nie jest obowiązkowe). 

3. Wszyscy Uczestnicy spełniający kryteria opisane w § 3 ust. 2 Regulaminu zostaną zakwalifikowani 

do udziału w Konkursie o czym zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail 

Uczestnika podany w Formularzu najpóźniej do dnia 14 maja do godziny 12:00.  

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, nie można przenosić 
na inne osoby i podmioty. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 

 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs trwa jeden dzień, rozpocznie się w dniu 15 maja 2021 r. o godzinie 9:30 i będzie trwał do 

godziny 23.59. Szczegółowy harmonogram Konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej 

„Harmonogram”). 



2. Organizator zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu praw nabytych Uczestnika – do skrócenia 

lub wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany poprzez 
przesłanie informacji w tym zakresie na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu. 

3. Konkurs składa się z 2 (dwóch) etapów (dalej „Rundy Konkursu”): 

a) Runda I:  polega na wykonaniu zadania konkursowego, które zostanie wysłane na adres 
mailowy Uczestnika podany w Życiorysie i odesłanie Organizatorowi w terminie 
przewidzianym przez HARMONOGRAM (ZAŁĄCZNIK 1) na adres: 

fintechallenge@hltech.com.  

b) Runda II:  Uczestnicy, którzy najlepiej poradzą sobie z zadaniem zostaną zaproszenie do 
Rundy II polegającej na rozmowie rekrutacyjnej, której celem jest sprawdzenie kompetencji 

merytorycznych oraz miękkich. 

4. Konkurs będzie prowadzony za pośrednictwem platformy do wideokonferencji „Zoom” 

5. Organizator przyzna Uczestnikom punkty w Rundzie I i II. Punkty będą przyznawane zgodnie z 
kryteriami oceny opisanymi w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

6. Organizator nie zapewnia Uczestnikom sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonania 

zadania konkursowego. Uczestnik powinien zapewnić sprzęt komputerowy we własnym zakresie.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne 
występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Uczestnik, a które uniemożliwiają 
Uczestnikowi spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z 
udziału w Konkursie, w przypadku: 

a) podania przez Uczestnika nieprawdziwych informacji w Formularzu lub życiorysie 
zawodowym przesłanym zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu; 

b) braku spełnienia przez Uczestnika co najmniej jednego z warunków opisanych 

w  Regulaminie; 

c) naruszenia przez Uczestnika dowolnego postanowienia Regulaminu, w szczególności 
poprzez brak uczestnictwa w 2 (dwóch) Etapach Konkursowych określonych 
w  HARMONOGRAMIE. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o wykluczeniu 

z Konkursu oraz przyczynach wykluczenia. 

10. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w dowolnym momencie. W takim przypadku 
Uczestnik powinien poinformować Organizatora o rezygnacji z udziału w Konkursie drogą 
elektroniczną na adres e-mail: fintechallenge@hltech.com. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone 
w  niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia 
określonych oświadczeń.  
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§ 5 JURY KONKURSOWE 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do udziału w Konkursie, wyłonienia Uczestników, oceny 

zadania konkursowego oraz wyłonienia Zwycięzcy, Organizator powoła jury konkursowe (dalej 

„Jury Konkursowe”). W skład Jury Konkursowego wejdą 3 (trzy) osoby, w tym 2 (dwóch) ekspertów 

z poszczególnych obszarów kompetencji delegowanych przez Organizatora: UI/UX Designer, 

Frontend Functional Lead oraz 1 (jeden) przedstawiciel działu HR Organizatora.  

2. Jury Konkursowe wyłoni Zwycięzcę konkursu. Jako kryterium wyłonienia Zwycięzcy przyjmuje się: 

a) spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie przez Uczestników 

b) aktywne uczestnictwo we wszystkich Etapach Konkursu;  

c) kryteria oceny Zadania Konkursowego, o których mowa w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

3. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 6 NAGRODY W KONKURSIE 

1. Nagrodą w Konkursie jest oferta pracy w formie Umowy o Pracę na okres próbny, trwający 3 
miesiące. Po uzyskaniu pozytywnej oceny okresu próbnego dokonanej przez Przełożonego - 
Organizator zobowiązuje się do przedłużenia dotychczasowej umowy w postaci Umowy o Pracę na 
czas nieokreślony. 

2. Warunki w/w Umowy o Pracę:  

a. Umowa o pracę na czas określony na 3 miesiące 

b. Wynagrodzenie: 8000 PLN brutto 

c. Stanowisko: UI Designer 

3. Integralną częścią Nagrody jest Pakiet Benefitów, w którego zakres wchodzą: 

a. indywidualny budżet szkoleniowy,  
b. Prywatny program emerytalny (w wysokości równowartości 4% miesięcznego 

wynagrodzenia, bez konieczności wkładu własnego); 
c. bonus roczny (zależny od wyników i oceny pracy) 

d. pakiet medyczny (Allianz) 

e. pakiet sportowy (karta Multisport),  

f. ubezpieczenie na życie (UNIQUA) 
g. lekcje angielskiego z native speakerem 

h. budżet integracyjny 

4. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.  

5. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych Uczestnika uniemożliwiającą kontakt 
z  Uczestnikiem lub odebranie przez niego Nagrody. 

 



§ 7 PRAWA AUTORSKIE  

1. Zadanie Konkursowe nie może naruszać autorskich praw majątkowych, autorskich praw 
osobistych, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, prawa do 
prywatności ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji 
na korzystanie z Zadania Konkursowego w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, 
w  szczególności dokonania oceny Zadania Konkursowego oraz wyłonienia Zwycięzcy. 

 

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych osób, które dokonały zgłoszenia do udziału w Konkursie 
w  sposób opisany w § 2 ust. 2 Regulaminu, oraz Uczestników jest Organizator – HL Tech spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Europejski 1, 00-844 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000680159, NIP 5252713274, REGON 367425169, kapitał 
zakładowy 5 000,00 złotych. 

2. Z Organizatorem można skontaktować się listownie na ww. adres, a także drogą elektroniczną na 
adres e-mail: contact@hltech.com. U Organizatora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, 

z  którym kontakt możliwy jest drogą elektroniczną na adres e-mail: fintechallenge@hltech.com. 

3. Organizator przetwarza dane osobowe: 

a) w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy dotyczącej 
uczestnictwa w Konkursie, a  także wykonania tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej „RODO”; 

b) w celach zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem w okresie trwania Konkursu, prawidłowego 
przebiegu Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji wynikających z prawnie 

uzasadnionego interesu Organizatora na podstawie art.  6 ust. 1 lit. f) RODO; 

c) w celach niezbędnych do obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenia 

wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 

lit.  f) RODO; 

d) w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji do pracy, w przypadku 

wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

e) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora, 

w szczególności przez przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po tym okresie przez okres 

wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Niezależnie od powyższego, po zakończeniu Konkursu dane 



osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający 
z  przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Organizator będzie przetwarzał wizerunek 

Uczestnika do czasu odwołania przez Uczestnika zezwolenia na jego rozpowszechnianie. 

5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do 
realizacji przyszłych procesów rekrutacji do pracy, dane osobowe będą przechowywane przez 

okres 12  (dwunastu) miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia do udziału w Konkursie w sposób 
opisany w  § 2 ust. 2 Regulaminu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w tych celach – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora w 

tym podmioty współpracujące z Organizatorem przy tworzeniu lub rozpowszechnianiu materiałów 
promocyjnych oraz informacyjnych dotyczących Organizatora. 

7. Każda osoba, która dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie w sposób opisany w § 2 ust. 2 

Regulaminu oraz każdy Uczestnik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Organizatora, prawo do dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania, jak 
również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa). 

8. Uczestnik w dowolnym momencie może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w celach 

niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji do pracy. Cofnięcie zgody nie ma jednak 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz 
do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu.  

10. Organizator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać 
Organizatorowi w formie pisemnej listem poleconym na adres: Plac Europejski 1, 00-844 
Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: fintechallenge@hltech.com z dopiskiem „HL 

Tech FINTECH CHALLENGE”. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także 
dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) 
dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres 

podany w reklamacji (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej), bądź drogą 
elektroniczną na adres e-mail Uczestnika (w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną). 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Organizator nie korzysta 
z  alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń) w związku z przystąpieniem przez Uczestnika do Konkursu i nie 

zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z konsumentami. 

2. W związku z obowiązkiem informacyjnym ciążącym na Organizatorze, Organizator informuje, że 
pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego 
systemu rozstrzygania sporów drogą elektroniczną pomiędzy konsumentami i  przedsiębiorcami 
na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę 
internetową służącą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących towarów lub usług 
zakupionych przez Internet, których stroną jest konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. 
Organizator informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z  powyższej platformy ODR 
w związku z  udziałem w Konkursie, chyba że taki obowiązek wynika z  bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa.  

3. Organizator informuje, że konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu pomiędzy 
konsumentem a Organizatorem, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika 
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona 
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne 
są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(www.uokik.gov.pl). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu przez Uczestnika wszelkich praw nabytych – 

do zmiany Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu, o czym Uczestnik zostanie 

poinformowany poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail Uczestnika 

podany w Formularzu z zastrzeżeniem, że brak przesłania przez Uczestnika informacji o rezygnacji 
z udziału w Konkursie drogą elektroniczną na adres e-mail: fintechallenge@hltech.com będzie 
rozumiany jako zgoda Uczestnika na dalsze uczestnictwo w Konkursie i zmiany w  Regulaminie.  

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część: 

a) Załącznik nr 1 – Harmonogram; 

b) Załącznik nr 2 – Kryteria przyznawania punktów i oceny Projektu Konkursowego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – HARMONOGRAM KONKURSU 

 

13.05.2021, godz. 23.59 – zamknięcie rejestracji (możliwości złożenia aplikacji) do Konkursu 

14.05.2021, godz.12:00 – ostateczny termin poinformowania kandydatów, którzy zgłosili się do 
Konkursu o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do Konkursu. 

15.05.2021 – FINTECH CHALLENGE Design Edition  

a) 9:30 – 09:45 – Rozpoczęcie Konkursu 

b) 10:00 – 14:00 – RUNDA I: Praca nad Zadaniem Konkursowym 

c) 14:00 – 16:00 – czas dla Jury na sprawdzenie i ocenę Zadań Konkursowych 

d) 16:00 – poinformowanie Uczestników o wyniku Rundy I oraz zaproszenie Uczestników z 

najlepszymi ocenami do Rundy II 

e) 16:30 – 23:59* – RUNDA II: Rozmowy z wybranymi kandydatami (1 rozmowa = 1h) 

00:00* – OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY I ZŁOŻENIE OFERTY PRACY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – KRYTERIA OCENY 

 

 

W Rundzie I:  

 

Użyteczność zaproponowanego rozwiązania - użycie sprawdzonych i uznanych design patternów, 
zastosowanie elementów automatyzacji procesu, użycie komponentów dostosowanych do platformy 

na którą powstaje projekt, zakres zrealizowania funkcjonalności, innowacje - na ile projekt jest 

dostosowany do przedstawionego problemu a nie generyczny. 

Accessibility – wdrożenie praktyk dostępności i wytycznych WCAG. 

Warstwa językowa – poprawne nazewnictwo elementów interfejsu i poprawność języka angielskiego.  

Warstwa wizualna – look-and-feel aplikacji. 

 

W Rundzie II:  

oceniana będzie prezentacja projektu i poprawność językowa  

 

 

 

 

 


