Spelregels Dutch Construction Hackathon 27 5 2016
1.

Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op de Dutch Construction
Hackathon (hierna DCH) 2016. De DCH is een initiatief van tien organiserende
partijen (zie website www.dutchCH.nl) en maakt onderdeel uit van StartupFest
Europe.
2. Door de aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid
van deze deelnemersvoorwaarden. Afwijking van deze deelnemersvoorwaarden
door een deelnemer is niet mogelijk en leidt tot uitsluiting van de deelname van de
betreﬀende deelnemer dan wel van het gehele deelnemende team.
3. Aanmelding dient te gebeuren via de website www.dutchCH.nl. Iedere deelnemer
kan zich voor maximaal 1 challenge aanmelden.
4. Inschrijving sluit op 26 mei om 14.00 uur.
5. De DCH heeft als doelstelling een gateway to business te zijn. Dat doen we door
opdrachtgevers direct in contact te brengen met startups. Gezamenlijk hebben zij
de gelegenheid deze dag te bouwen aan een innovatieve oplossing voor de
challenge. Mogelijk volgt daaruit een opdracht. De DCH biedt geen garantie op een
opdracht.
6. De startups hacken in groepen samen met de opdrachtgever. Iedere startup draagt
zelf de verantwoordelijkheid om te beslissen welke informatie hij/zij wil delen met
anderen. De organisatie van de DCH neemt hierin geen verantwoordelijkheid.
7. De deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn en in staat te zijn om zonder
bezwaren aan de DCH deel te nemen.
8. De gegevens die je verstrekt bij de aanmelding worden uitsluitend gebruikt door de
DCH in het kader van dit event.
9. Deelnemers doen onherroepelijk afstand van een eventueel beroep op diens
portretrecht en geeft DCH belangeloos toestemming tot openbaarmaking en
verveelvoudiging van de foto’s en/of filmpjes waarop zijn/haar portret of beeltenis
voorkomt en die door DCH tijdens het event zijn gemaakt, e.e.a. voor gebruik als
communicatie-uiting.
10. De door een deelnemer en/of deelnemende team ingebrachte of meegenomen
spullen dan wel de resultaten en/of producten die door de deelnemer ontwikkeld
zijn tijdens de DCH, blijven eigendom van de desbetreﬀende deelnemer of
deelnemende team.
Datum: 24 mei 2016
Locatie: Utrecht

