
 

ISSA Polska jest organizatorem Akademia ISSA: Cloud Security, które ma swoje 

spotkania 10 stycznia 2023 w Warszawie.  

Masz szansę spotkania fajnych ludzi, zagrania w Cyber Twierdzę oraz wygrania 

nagrody.  

Poniżej szczegółowe zasady dla uczestników: 

1) Uczestnik konkursu musi być osoba zarejestrowana do udziału w spotkaniu 

https://forms.gle/Y79pzj5ZiYfcTNMf8 

2) Uczestnik konkursu musi wziąć udział w spotkaniu 10 stycznia 18:00 – 20:00. 

 

Regulamin konkursu „Akademia ISSA: Cloud Security – Cyber Twierdza w chmurze " 

1. Organizatorem konkursu jest „ISSA Polska Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Systemów 

Informacyjnych”, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Regon: 140415280, KRS: 

241292, NIP: 9512207223. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób zarejestrowanych oraz biorących udział w spotkaniu 

10 stycznia 2023.  

3. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 

4. Nagrody otrzymują członkowie zespołu, który zajął pierwsze (1) lub drugie (2) lub trzecie 

(3) miejsce. 

5. Osoby prowadzące rozgrywkę Cyber Twierdzy przedstawi listę zwycięskich drużyn. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja Regulaminu i udział zgodny z jego 

zasadami. 

7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządu, członkowie jury. 

8. Nagrody w konkursie to:  

dla członków zespołu, który zajął pierwsze (1) miejsce: GŁOŚNIK MOBILNY JBL GO ESSENTIAL  

dla członków zespołu, który zajął drugie (2) miejsce: POWERBANK HAMA SUPREME 

dla członków zespołu, który zajął trzecie (3) miejsce: SMARTBAND FOREVER FITBAND 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 stycznia 2023 w trakcie spotkania oraz nagrody 

zostaną przekazane zwycięzcom.  

10. Jury składa się z 3 osób spośród zarządu ISSA Polska lub osób przez niego wskazanych.  

11. Nie można zbyć wygranej, i nie można jej przekazać innemu członkowi ISSA. 

12. W przypadku, gdyby zwycięzca nie mógł skorzystać z wygranej, wygrana przechodzi na 

osobę na kolejnym miejscu.  

13. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęcia w całości lub częściowo na 

stronach ISSA.org.pl . 

14. Dane zwycięzców takie jak: imię i nazwisko mogą być opublikowane na 

stronach ISSA.org.pl pod publikacjami tekstów. 

15. Uczestnik konkursu może zarządzać publikacji pod pseudonimem wnosząc do 

Organizatora by dane prawdziwe nie zostały ujawnione a Organizator nie może odmówić 

takiej prośbie. 

16. W przypadku braku wpłynięcia jakiejkolwiek pracy, Zarząd w formie głosowania może 

przekazać zaproszenie osobie, która wyróżnia się aktywnościami w ramach ISSA Polska. 

17.  ISSA Polska ma prawo zmienić Regulamin w trakcie trwania konkursu na zasadach 

zgodnych z prawem. 

18.  Do spraw nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
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