ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ХАКАТОНУ «HACK4GOOD 2.0:
ЯК ЗАЦІКАВИТИ ДІВЧАТ З РАННЬОГО ВІКУ ДО ТЕХНІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ?»
І. Загальні правила
1.1 Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського хакатону
для дівчат «Hack4Good 2.0: Як зацікавити дівчат з раннього віку до технічних
спеціальностей?». (далі - Хакатон).
1.2 Хакатон проводиться з метою популяризації STEM спеціальностей для дівчат і
вирішення соціальної проблеми залученості дівчат до технічних спеціальностей через
STEM-підходи.
1.3 Основними завданнями Хакатону є:

виявлення та підтримка дівчат, які зацікавлені в створенні інноваційних
проектів у STEM галузях;

залучення дівчат віком від 18 до 24 років до вирішення проблеми залученості
дівчат до технічних спеціальностей;

формування висококваліфікованих кадрів в сфері STEM;

створення нових загальнодоступних соціально важливих або інноваційних
додатків і сервісів для підвищення розвитку сфери інформативних технологій;

стимулювання творчого мислення та самовдосконалення молоді;
1.4 Хакатон проводиться на добровільних засадах і є відкритим для усіх дівчат віком від 18
до 24 років.
1.5 Організатором проведення Всеукраїнського хакатону є громадська організація Центр
«Розвиток КСВ» разом з UNFPA, Фондом ООН в галузі народонаселення в Україні в рамках
програми #Дівчата STEM.
ІІ. Порядок і строки проведення Хакатону
2.1 Хакатон проходить у 3 етапи:

І етап – інформування учасниць і збір робіт: з 22 червня до 17 липня 2018р.
включно;

ІІ етап – відбірковий – до 19 липня 2018 року;

ІІІ етап – проведення Хакатону у м.Київ та нагородження переможців – 28-29
липня 2018 року.
2.2 Конкурсні роботи подаються у формі ідеї на тему вирішення проблеми Хакатону “Як
зацікавити дівчат з раннього віку до технічних спеціальностей?”
2.3 Для участі у І етапі Хакатону необхідно до 17 липня 2018 року заповнити заявку на
участь за посиланням: https://goo.gl/forms/sjNhYvJy23jlEOqt2
2.4 Своєю реєстрацією учасниці підтверджують згоду з умовами Хакатону, визначеними в
даному положенні.
2.5 Журі Хакатону розглядає подані учасницями ідеї та визначає мінімум 30 учасниць для
участі у фінальному заході.
2.6 Результати будуть оприлюднені до 19 липня 2018 року на Facebook сторінці
#ДівчатаSTEM, сайті www.csr-ukraine.org

III. Участь у Хакатоні
3.1 Хакатон складатиметься з коротких семінарів, виступів надихаючих жінок-спікерів,
роботи в групах з менторами.
3.2. Всі учасниці будуть працювати в групах по 5-6 осіб котрі будуть сформовані згідно
спеціалізації дівчат та відповідності ідей або ж із заявлених до участі вже готових команд.
3.3. Для участі в Хакатоні учасниці мають використовувати власний комп’ютер із
встановленим програмним забезпеченням, мобільні засоби, іншу техніку, необхідну для
участі. Доступ до Інтернету буде забезпечено.
3.4. Учасники Хакатону мають вести себе етично і дослухатися до порад Організаторів та
партнерів.
3.5 Організатори:
- відшкодовують учасницям з регіонів транспортні витрати і проживання;
- організовують Хакатон та забезпечують харчування;
- надають призи. Під словом «приз» мається на увазі, грант в розмірі 25000, 15000 та
10000 грн, на його подальше впровадження, для реалізації ідеї проектів, що переможуть на
Хакатоні. Призи не можуть бути компенсовані у грошовому еквіваленті.
3.6 Учасницям забороняється:
 Використовувати чужі ідеї.
 Не поважати умов Хакатону і рекомендацій Організаторів.
 Вести себе грубо та не толерантно по відношенню до інших учасниць Хакатону.
IV. Учасниці Хакатону
4.1 У Хакатоні беруть участь дівчата віком від 18 до 24 років.
4.2 Кожна учасниця має право представити на Хакатон лише одну заявку особисто від себе.
4.3 В разі реєстрації команди: реєструється капітан із обов’язковим зазначенням кількості
членів команди.
V. Вимоги до заявки, критерії їх оцінювання
5.1 Заявкою є заповнена онлайн гугл форма із зазначенням ідеї, що на думку учасниці
вирішує проблемо даного Хакатону.
5.2 Заявки, що не відповідають тематиці Хакатону або оформлені з порушенням цих вимог,
а також подані після встановленого строку, до участі не допускаються.
5.3 Заявка оцінюється за наступними критеріями:
5.3.1 Вирішення завдання
5.3.2 Творчий підхід, оригінальність і креативність роботи
5.3.3 Зацікавленність у STEM галузі
5.3.4 Реальність ідеї
VІ. Визначення та нагородження переможців Хакатону
6.1 Фіналісти визначаються членами журі, що складається з Організаторів Хакатону:
Центру “Розвиток КСВ”, UNFPA, Фонду ООН в галузі народонаселення, а також Партнерів
Хакатону.
6.2 Фіналістки будуть запрошені до участі у фінальному заході – Хакатону - у місті Київ.

6.3 Загальна кількість фіналісток буде 30-35 осіб.
6.4 Переможці нагороджуються призами, згідно підпункту 3.5 цього ж положення.
6.5 2. Переможці та учасники здобувають право на отримання призу або сертифікату
учасника лише за умови участі в офіційній церемонії нагородження в день його
проведення.
VІІ. Збір та обробка персональних даних учасників
7.1. Організатор є власником персональних даних всіх Учасників, зібраних в рамках
Програми.
7.2. Кожен учасник Хакатону своєю участю в Хакатані підтверджує, що надає свою згоду
Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу, в тому числі за межі
України, власних персональних даних, зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених
Законом України «Про захист персональних даних». Всі дані, надані Учасниками, будуть
оброблятися виключно з метою реалізації Хакатону та виконання вимог законодавства
України, в тому числі податкового.
7.3. Учасники мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін до
персональних даних та їх видалення шляхом направлення відповідної письмової вимоги
Організатору.
7.4. Персональні дані Учасників зберігаються до моменту направлення письмової вимоги
Учасників щодо їх видалення.
7.5. У разі отримання від Учаснику письмової вимоги щодо видалення її персональних
даних, чи відкликання згоди на збір та обробку її персональних даних, такий Учасник не
допускається до подальшої участі у Хакатоні та/або до отримання Призу.
7.6. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних під час подання
Учасниками заяви через онлайн гугл форму та передбачає здійснення наступних дій:
збирання, збереження, обробка, фільтрування, уточнення і видалення. Організатор
забезпечує захист персональних даних, наданих кожним Учасником, від незаконної
обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України.
Організатор має право передавати персональні дані учасників третім особам з метою
виконання умов даних правил та з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної з
Програмою. Учасники погоджуються з тим, що Організатор не зобов’язаний повідомляти
Учасникам про таких третіх осіб, в тому числі за межами території України з дотриманням
норм чинного законодавства.

Контактна особа з питань участі у відборі:
Оксана Ізакова,
STEM координатор
Центр «Розвиток КСВ”
stem@csr-ukraine.org
(044) 292 02 48

