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§ 1.
Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin akademii (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich
odbywają się zajęcia w ramach „VII edycji Perceptus IT Security Academy”.

2. Wyłącznym organizatorem, koordynatorem akademii „Perceptus IT Security Academy” (dalej
„Akademia”) jest Perceptus Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Nowy Kisielin -
A. Wyosckiego 10, 66-002 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000320099, NIP 929-180-85-78 (dalej „Organizator”).

3. Akademia jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://
www.youtube.com/c/PerceptusPl (dalej „Strona Akademii”), oraz na stronie https://
ctf.perceptus.pl/, zaś sama rejestracja uczestników, będzie miała miejsce na stronie https://
perceptus.pl/ogolnopolska-edycja-perceptus-it-security-academy/.

4. Akademia jest organizowana w celu edukacyjnym i szkoleniowym dla studentów szkół
wyższych kierunków informatycznych.

5. Platforma CTFd LLC nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Akademii oraz nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Akademii z powszechnie obowiązującym prawem,
w tym za ewentualne roszczenia uczestników Akademii. CTFd jest znakiem towarowym
zastrzeżonym przez CTFd LLC.

6. Organizator odpowiada za treść Regulaminu, przebieg i obsługę Akademii oraz rozpatrzenie
ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Akademii. Wszelkie skargi
oraz pytania dotyczące Akademii powinny być kierowane do Organizatora.

7. Akademia nie jest sponsorowana, popierana, administrowana ani w żaden sposób powiązana z
serwisem CTFd. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Akademii w związku z Akademią (np.
komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia
serwis CTFd z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Akademii za
pośrednictwem Strony Akademii.

§ 2.
Warunki uczestnictwa w Akademii i czas trwania Akademii.

1. Uczestnikiem Akademii (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba będąca uczniem lub
studentem (jak określono w §1 ust. 5) , przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w
czasie trwania Akademii, posiadająca ważną legitymację.

2. Uczestnikami Akademii nie mogą być pracownicy Organizatora.
3. Akademia trwa od dnia 27.10.2021 r. do dnia 26.01.2022 r.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu CTFd w trakcie
trwania Akademii.

http://www.youtube.com/c/PerceptusPl


5. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników tj. imię, nazwisko, telefon, adres
e-mail, adres IP - w celu realizacji zajęć w ramach akademii. Lista najbardziej aktywnych
uczestników wraz z danymi osobowymi tj. imieniem i nazwiskiem zostanie opublikowana na
stronie Organizatora na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/
IT.sec.academy oraz
https://www.facebook.com/PerceptusPL
Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w Polityce prywatności i przetwarzania
danych osobowych dostępnej pod adresem http://akademia.perceptus.pl/polityka- prywatnosci/

6. Dane opisane w ust. 5 mogą być udostępnione nauczycielom/wykładowcom prowadzącym
studentów i uczniów określonych w §1 ust. 5, celem wystawienia dodatkowej oceny za
aktywność.

§ 3.
Zasady Akademii i nagrody.

1. 1. Aby wziąć udział w Akademii, należy zarejestrować się na Stronie Akademii https://
perceptus.pl/ogolnopolska-edycja-perceptus-it-security-academy/ , a następnie:

a. brać udział w wykładach realizowanych w formie online,
b. zamieszczać (w wyznaczonym terminie dwóch tygodni), na stronie https://

ctf.perceptus.pl/ flagi oznaczającej rozwiązanie zadania,
2. Spośród uczestników Organizator wyłoni 3 Zwycięzców, którzy zebrali największą liczbę

punktów (zdobytych za wykonane zadania) na swoim indywidualnym profilu pod adresem
https://ctf.perceptus.pl/

3. Z Akademii mogą zostać usunięte osoby, które:
a. zarejestrowały się wykorzystując cudze imię i nazwisko;
b. udostępniają innym uczestnikom rozwiązane zadania;
c. poprzez użycie nieodpowiedniego oprogramowania będą próbowały uzyskać dostęp

do ukrytych katalogów, wyjątkiem są zadania, w których zostało to jasno określone;
d. przeprowadzają ataki DOS i DDOS na platformę;
e. nie są studentami szkół wyższych o profilu informatycznym lub nie są uczniami

zielonogórskiego Elektronika;

§ 4.
Reklamacje.

1. Wszelkie uwagi dotyczące Akademii Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres:
Perceptus Sp. z o.o., ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10, 66-002 Zielona Góra z
dopiskiem "Perceptus IT Security Academy”. Reklamacja powinna zawierać (i) nazwę Akademii,
(ii) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację (iii) adres do doręczeń oraz ewentualnie
jego (iv) numer telefonu kontaktowego. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie
podpisana przez Uczestnika.

§ 5.
Postanowienia końcowe.

1. Uczestnik Akademii zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Akademii przed
przystąpieniem do Akademii. Udział w Akademii jest równoznaczny z akceptacją postanowień
Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w
Regulaminie.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość, zmiany regulaminu bez podania przyczyny oraz do jego

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/PerceptusPL
http://akademia.perceptus.pl/polityka-


unieważnienia każdym czasie bez podania przyczyny.
5. W przypadku zmiany/unieważnienia regulaminu, uczestnikom nie przysługuje roszczenie w

stosunku do organizatora.
6. Organizator nie zwraca żadnych kosztów udziału w „Perceptus IT Security Academy”.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Akademii.


