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1- Bases de participació
La Hackathon Covid-19 la Nova Normalitat estableix les següents bases de
participació que seran les regles participació en aquest event.

Objecte
La Hackathon és un esdeveniment que busca millorar la vida de la ciutadania en la Nova Normalitat. Reuneix
persones de diferents àmbits professionals i de coneixement (programadors, enginyers, científics, professionals
de la salut, investigadors, emprenedors, dissenyadors, experts en màrqueting i TIC, etc…) per abordar en equips
el repte de millorar la vida de la ciutadania en la nova normalitat que es pot concretar en el disseny i execució
d’un projecte tecnològics, cientificotècnic, una aplicació, un servei o una API, entre d’altres.

Participants
Poden participar en l’esdeveniment:Qualsevol persona formant equips de com a mínim 1 persona.

Inscripció
La inscripció es realitzarà mitjançant el formulari de participació en la web.
Per a poder ser admès a participació, s’ha de complir amb tots els requeriments establerts i haver rebut la
confirmació per correu electrònic que l’equip ha estat admès.
Termini inscripció
: Fins el dia 30 d’abril de 2020. Places limitades

Equips
Els equips no tenen cap restricció en el nombre de participants. Hauran de:
1.
2.
3.

Tenir un nom.
Facilitar un correu electrònic i un telèfon de contacte.
Els equips hauran de nomenar un responsable que será la persona amb qui l’Organització es podrà
posar en contacte per a qualsevol notificació o comunicació.

Integrants dels equips
Poden ser persones de qualsevol edat i de qualsevol nacionalitat.

Sistema de comunicació amb el equips
Per correu electrònic facilitat en el moment de la inscripció.
L’Organització es reserva el dret d'admissió del participants.

Celebració de la Hackathon
La Hackathon tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de maig de 2020.
Presentació dels projectes
Els projectes es presentaran el diumenge 3 de maig abans de les 12:00. Els projectes presentats després
d’aquesta hora no s’admetran.
S’hauran d’entregar utilitzant el formulari que l’Organització posará a disposoció del Equips i s’hauran de
presentar al Jurat.

Jurat i criteris de valoració
El jurat estarà format pels Mentors.
El jurat valorarà els projectes per seleccionar la proposta guanyadora d’acord amb els següents criteris (entre 0 i
10, sumant tots un màxim de 100 punts):

Grau d'impacte, capacitat transformadora
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El projecte aporta una millora en la vida post confinament?
És un projecte fàcil d’implementar i d’escalar?
Millora la qualitat de vida dels ciutadans?
Pot tenir un impacte global?
Ajuda a contenir la pandèmia?
Té un impacte social i ambiental positiu?

Complexitat i qualitat tècnica de la proposta
1.
2.
3.

4.

(60 punts)

Està operativa?
És fàcil d’utilitzar?
Seguretat i/o garantia del producte o servei
És un producte o servei obert: open source / open hardware / open data.

(40 punts)

Premis
●

Premi Eurecat: Acompanyament durant 2 mesos per part dels experts d'Eurecat amb reunions
setmanals per validar tecnològicament el projecte, analitzar state-of-the-art i donar una base innovadora
i diferencial al projecte per poder complir el pla de negoci. També s'oferirà suport per buscar opcions de
finançament.

●

Premi Barcelona Activa:Acompanyament en els programes d'acceleració de Barcelona activa d'acord
amb les necessitats del producte o servei.

●

Premi Tecnocampus:6 mesos d’acompanyament i mentoring gratuïts + 6 mesos de serveis gratuïts
en un espai de la preincubadora, a més d’accés preferent a un espai de la incubadora amb un 50% de
bonificació.

●

Premi SeedRocket: 
Participar en el pròxim campus d'acceleració del SeedRocket post confinament

●

Premi Ship2b:Premi pendent de confirmar

És requisit indispensable per rebre el premi l’assistència a la presentació dels projectes, acceptar les normes i
respectar les indicacions que realitzi l’Organització de la Hackathon.
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Confidencialitat i Drets sobre les propostes presentades
Els participants reconeixen i accepten que qualsevol pregunta o consulta que es faci als experts, sempre que no
faci referencia a fets concrets del producte o servei de l’equip, podrà ser publicada per compartir el coneixement.
En el cas d'incorporar col·laboradors externs en el grup, les propostes desenvolupades en el marc de la
'Hackathon Covid-19: la nova normalitat' seran propietat de l’equip que s’ha presentat. Els Mentores no
constaran com a cocreadors o propietaris del producte o servei.
La informació compartida en el Hackathon entre mentors i participants serà oberta i pública. El participant
accepta i renúncia a qualsevol reclamació que pugui tenir contra els organitzadors o qualsevol altra persona que
hagi assistit a aquest Repte

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal del/a sol·licitant (inclosa la seva fotografia) serà recollida i tractada amb la fi
explícita, legítima i determinada d’aquest esdeveniment. Hackathon Covid-19 CB, pot difondre les dades
personals (inclòs internet), per a la notificació de la participació de sol·licitants/beneficiaris/es i/o guanyadors/es.
Hackathon Covid-19, és l’únic destinatari i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la
normativa aplicable i el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu.

El/a sol·licitant autoritza la cessió de dades al jurat i institucions que col·laboren per la finalitat per la que son
recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat.
El termini de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei. No hi ha transferència internacional. No
hi ha decisions automatitzades.
El/a sol·licitant té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el
seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, en els termes establerts
en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de Protecció de dades del Hackathon Covid-19, c/ Ausiàs March 7, 2
08010 Barcelona, hola@hackathoncovid19.com o a la webwww.hackathoncovid19.com

Difusió d’imatges
Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
5/1982, de 5 de maig; el/a sol·licitant dóna el seu consentiment a Hackathon Covid-19 i institucions que
col·laboren per tal que les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques i veu), corresponents a aquest premi
puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).

Acceptació tàcita de les bases
La participació a la Hackathon suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat.
L’organització es reserva el dret a modificar les bases en qualsevol moment si existeix una causa justificada, així
com fins i tot arribar a suspendre l’esdeveniment.
Si s'escau, aquestes modificacions seran comunicades a través del web de l’esdeveniment.
Qualsevol participant que no compleixi els requeriments esmentats en aquest document, o interfereixi en el bon
funcionament del certamen, podrà ser desqualificat i deixat fora del concurs.

Per a més informació poden dirigir-se a hola@hackathoncovid19.com

