Terms and conditions of awards that will be delivered to winners of the hackathon (1st, 2nd and 3rd place only)
Please see Ukrainian version below.
A special jury appointed by GIZ/U-LEAD will evaluate all teams and/or projects that will take part in the hackathon
and award 3 winners (teams and/or projects).
GIZ/U-LEAD has the right to refuse announcement of winner that takes 1st and/or 2nd and/or 3rd place at any time
at his own discretion without assigning any reasons.
50% of the award can be received by each winning team immediately after the Hackathon. Other 50% will be paid
in several (but not less than two) instalments after progress with further development.
Each team has to identify their first half of the award during 31 days after the Hackathon, otherwise this amount will
expire. Following requests have to be submitted no later than on 30 October 2019.
The awards have to comply the following requirements:
- pre-paid coworking space for further product development or payment for IT-services and/or IT-solutions that are
required for successful further support and development of the product (including, but not limited to provision of
hosting, subscription to cloud storage service providers, subscription to “Software as a service” solutions)
Amount limitations:
- 1st place – equivalent of services, up to 1500 EUR
- 2nd place – equivalent of services, up to 800 EUR
- 3rd place – equivalent of services, up to 500 EUR.
GIZ/U-LEAD has the right to change abovementioned awards conditions at any time at his own discretion after
communication with respective winner.

Правила та умови використання нагород, які будуть видані переможцям хакатону (тільки учасникам, що
посіли 1-е, 2-е і 3-е місця)
Спеціальне журі, обране GIZ/U-LEAD, оцінить всі команди та/або проекти, які братимуть участь у хакатоні,
та нагороджуватимуть 3 переможців (команди та/або проекти).
GIZ/U-LEAD має право відмовити в оголошенні переможця, який займає 1-е та/або 2-е та/або 3-е місце в
будь-який час на свій розсуд, не оголошуючи причин.
50% нагороди може бути отримано кожною командою-переможцем відразу після хакатону. Інші 50% будуть
виплачені декількома (але не менше двох) платежами після прогресу з подальшим розвитком проекту.
Кожна команда повинна обрати свою першу половину нагороди протягом 31 дня після хакатону, інакше цю
частину буде анульовану. Наступні запити мають бути подані не пізніше 30 жовтня 2019 року.
Нагороди повинні відповідати наступним критеріям:
- передоплачений коворкинг-простір для подальшої розробки продукту або оплати IT-послуг та/або ITрішень, необхідних для успішної подальшої підтримки та розробки продукту (включаючи, але не
обмежуючись, надання хостингу, підписки на службу хмарного зберігання) провайдерів, підписка на
рішення “Програмне забезпечення як послуга”)
Обмеження суми:
- 1-е місце – еквівалент послуг до 1500 євро
- 2 місце – еквівалент послуг до 800 євро
- 3 місце – еквівалент послуг до 500 євро.
GIZ/U-LEAD має право змінювати вищезазначені умови нагородження в будь-який час на свій розсуд після
спілкування з відповідним переможцем.

