
 

Regulamin 

konkursu pn. “CYBERSEC CTF by 
HackingDept” 

 

§ 1.Postanowienia Ogólne 
 

1. Regulamin Konkursu p.n. „CYBERSEC CTF by HackingDept” 
określa zasady organizacji, przebiegu zawodów oraz 
przyznawania nagród uczestnikom. 

2. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Instytut 
Kościuszki z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wilhelma Feldmana 
4/9-10, 31-130 Kraków, NIP: 6751302992, REGON: 
356683760 oraz HackingDept sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa 
(KRS 0000738077, NIP 5272856829, REGON 380627374). 

3. Zawody organizowane są w popularnej formule Capture The 
Flag (CTF), a dokładniej w jej wariancie Jeopardy. W trakcie 
trwania konkursu uczestnicy będą rozwiązywali przygotowane 
przez organizatora zadania. Dowodem na rozwiązanie zadania 
jest znalezienie i zgłoszenie powiązanej z nim flagi. Za flagi 
otrzymuje się punkty, a zwycięzcą konkursu zostanie zdobywca 
największej ich liczby. 

4. W przypadku niejasności, błędów w regulaminie lub innych 
spraw dotyczących konkursu można wysyłać pytania na adres: 
cybersec-ctf@hackingdept.com lub na 
office@cybermadeinpoland.pl 

5. Platforma Konkursowa – jest to aplikacja webowa, na której 
będą dostępne zadania oraz aktualne wyniki. 

6. Konkurs jest organizowany na Platformie Konkursowej. Dostęp 
do platformy konkursowej możliwy jest za pomocą połączenia 
internetowego (online). Adres platformy zostanie podany przed 
rozpoczęciem konkursu. 



 

7. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie za pomocą 
połączenia internetowego lub bezpośrednio z dedykowanej 
strefy podczas wydarzenia CYBERSEC FORUM/EXPO 2022 w 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.  

8. Organizator zastrzega, że upoważnieni do odebrania Nagrody 
są wyłącznie uczestnicy konkursu biorący udział w nim podczas 
trwania Konkursu w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym. 

 
 

§ 2. Okres trwania konkursu 
 

1. Konkurs rozpocznie się o 10:00 CEST 17 maja 2022 r. i potrwa 
10 godzin, tj. do 20:00 CEST. 

2. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 17 maja 2022 r. o 
godzinie 20:30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w 
Katowicach w przestrzeni w której będzie odbywał się Konkurs 
oraz na Platformie Konkursowej.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania, 
rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu, jeżeli względy 
organizacyjne będą tego wymagały. O wszelkich zmianach 
uczestnicy konkursu zostaną poinformowani na bieżąco. 

 
§ 3. Warunki uczestnictwa 

 
1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat oraz są 
studentami uczelni wyższych.  

2. Aby wziąć udział w konkursie należy się zarejestrować za 
pomocą formularza dostępnego pod linkiem: 
https://forms.gle/B7a9st8pzoh9QDuk9  

3. Uczestnicy którzy planują przebywać podczas Konkursu w 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym zobowiązani są 
również do rejestracji na wydarzenie CYBERSEC 
FORUM/EXPO 2022 wybierając rodzaj uczestnictwa 



 

STUDENT i podając kod zaproszeniowy: studentfree. Link do 
rejestracji: https://rejestracja.cybersecforum.eu/pl/rejestracja  
 

§ 4. Rejestracja 
 

1. Rejestracji należy dokonywać na stronie: 
https://forms.gle/B7a9st8pzoh9QDuk9 zgodnie z warunkami 
podanymi w § 3. 

2. Rejestracja jest otwarta od 27.04.2022 od godziny 8:00 do 
15.05.2022 r. do godziny 23:59. 

3. W czasie rejestracji należy podać: 
a. Imię oraz Nazwisko, 
b. Adres email, 

4. Na podany adres e-mail Organizator prześlę link do Platformy 
Konkursowej, na której Uczestnik poda Nick/pseudonim, który 
będzie identyfikatorem w Platformie Konkursowej. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator 
Konkursu zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia 
zgłoszenia bez podania przyczyny. 

 
§ 5. Formuła konkursu 

 
1. Konkurs polega na rozwiązaniu zadań przedstawionych przez 

Organizatora konkursu, na dedykowanej Platformie, zwanej 
“Platformą Konkursową”, która zostanie udostępniona przed 
startem konkursu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Momentem rozpoczęcia Konkursu jest oficjalne przedstawienie 
treści pierwszych zadań podczas otwarcia Konkursu. Dopiero 
od tego momentu możliwe jest zaznajomienie się z ich treścią 
oraz rozpoczęcie ich rozwiązywania. 

3. Wszelkie próby poznania treści zadań przed startem konkursu 
powodują automatyczną dyskwalifikacją. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji 
zadań (w celu doprecyzowania lub naprawienia błędu w 



 

zadaniu). Każdy uczestnik konkursu będzie powiadomiony o 
wprowadzonej modyfikacji poprzez Platformę konkursową. 

5. Organizator Konkursu nie zapewnia uczestnikom Konkursu 
żadnych środków technicznych do rozwiązywania zadań. 

6. W czasie trwania konkursu Organizator może publikować 
podpowiedzi do nierozwiązanych przez nikogo zadań zwane 
“Hintami”, wszystkie podpowiedzi będą publikowane na 
Platformie konkursowej i będą dostępne dla uczestników 
konkursu. 
 

§ 6. Zadania 
 

1. Zadania będą umieszczone na Platformie konkursowej. 
2. Zadania będą widoczne jedynie dla zarejestrowanych i 

zalogowanych uczestników. 
3. Zadania będą należały do 5 klasycznych kategorii spotykanych 

na konkursach typu CTF: 
a. Web - ataki na aplikacje webowe, 
b. Crypto - ataki kryptograficzne, 
c. RE - inżynieria odwrotna oprogramowania, 
d. Forensic - informatyka śledcza, 
e. PWN - eksploitacja błędów niskopoziomowych. 

4. W każdym zadaniu jest ukryta dokładnie jedna (jeśli nie 
sprecyzowano inaczej) Flaga – specjalny ciąg znaków 
udowadniający rozwiązanie zadania. 

5. Za zgłoszenie Flag za pomocą Platformy Konkursowej 
uczestnicy dostają punkty. Znalezienie i zgłoszenie Flagi jest 
celem każdego zadania. 

6. Jeżeli nie sprecyzowano inaczej, w każdym zadaniu flaga 
będzie się zaczynała ciągiem CTF{, a kończyła znakiem }. 

 
§ 7. Punktacja 

 
1. Punkty za zadania w tym konkursie będą przyznawane w 

sposób “dynamiczny”. 



 

2. Za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 500, a 
minimalnie 50 punktów. 

3. Punkty za zadania będą się zmieniały w trakcie trwania 
konkursu, tj. liczba punktów za zadanie będzie przyznawana w 
zależności od liczby rozwiązań. 

4. Wszystkie zadania na początku konkursu będą warte 
maksymalną wagę, następnie wraz ze wzrostem liczby 
rozwiązań danego zadania, wartość zadania będzie spadać, aż 
do osiągnięcia minimum. 

5. Spadek punktów odnosi się także do uczestników którzy 
wcześniej rozwiązali zadanie. 

 
 

§ 8. Zwycięzcy i przyznanie nagród 
 

1. Klasyfikacja w rankingu konkursu będzie określana tylko za 
pomocą sumy uzbieranych punktów, tzn. zwycięzcą zostaje 
uczestnik z ich największą liczbą. 

2. W przypadku remisów, wygrywa szybszy czas zgłoszenia 
ostatniej flagi. 

3. Uczestnik, który zebrał największą liczbę punktów lub 
najszybciej zgłosił ostatnią flagę, wygrywa nagrodę główną w 
wysokości 1500 zł brutto. Uczestnik który zgromadził drugą 
największą liczbę punktów wygrywa nagrodę główną w 
wysokości 1000 zł brutto, natomiast Uczestnik który zgromadził 
trzecią największą liczbę punktów wygrywa nagrodę główną w 
wysokości 500 zł brutto. 

4. Wręczenie nagród obędzie się w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach, w dniu 17 maja o godzinie 20:30. 

5. Organizator zastrzega, że tylko osoby przebywające podczas 
Konkursu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będą 
upoważnione do otrzymania nagrody wskazanej w § 8 pkt.3 
Regulaminu. 

6. Obowiązek podatkowy ciąży na uczestnikach, którzy otrzymali 
pulę nagród. 



 

§ 9. Akcje zabronione 
 

1. W czasie trwania konkursu zabronione są: 
a. Łamanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
b. Ataki na infrastrukturę organizatora, która nie jest częścią 

zadań, w tym atakowanie platformy konkursowej, 
c. Używanie różnego rodzaju automatycznych skanerów 

podatności, które generują duży ruch i mogłyby 
zaszkodzić stabilności infrastruktury, 

d. Niszczenie zadań i utrudnianie ich rozwiązywania innym 
uczestnikom, 

e. Atakowanie innych uczestników, 
f. Wszystkie ataki typu DoS, DDoS. 

2. Aby uprościć rozgraniczenie pomiędzy częścią zadaniową, a 
organizacyjną infrastruktury, zadania będą używały wspólnej 
jasno określonej konwencji adresów opisanej na Platformie 
konkursowej. 

 
§ 10. Wsparcie i chat 

 
1. W trakcie trwania konkursu na Platformie Konkursowej zostanie 

udostępniony chat. 
2. Chat będzie publiczny dla uczestników konkursu, a 

organizatorzy konkursu będą na nim specjalnie oznaczeni w 
sposób odróżniający od Uczestników. 

3. Wszelkie problemy techniczne podczas trwania konkursu 
należy zgłaszać za pomocą w.w. chatu, do organizatorów. 

4. Adres chatu zostanie podany na platformie konkursowej, przed 
rozpoczęciem zawodów. 

 
 
 
 
 
 



 

§ 11. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator nie zapewnia wyżywienia, noclegu ani nie pokrywa 
kosztów transportu.  

2. Każdy Uczestnik przystępuje do konkursu na własnym sprzęcie 
– Organizator zapewnia podpięcia prądowe oraz 
szerokopasmowy Internet. 

3. Organizator może odmówić udziału Uczestników lub anulować 
udział Uczestnika w trakcie Konkursu, jeśli Uczestnik nie 
stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu lub 
przeprowadza akcje zabronione wymienione w § 9 niniejszego 
regulaminu.  

4. Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne 
roszczenia poza tymi wyraźnie wynikającymi z niniejszego 
Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub 
miejsca Konkursu albo jego odwołania, zwłaszcza w przypadku 
zaistnienia okoliczności związanych z obecną sytuacją 
geopolityczną, w szczególności wojną w Ukrainie oraz innymi 
zdarzeniami kwalifikowanymi jako siła wyższa. O zmianach 
tych Organizator poinformuje Uczestnika niezwłocznie. 

6. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu będzie 
rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia Instytutu 
Kościuszki. 

7. Ustalenia regulaminu podlegają prawu polskiemu i zgodnie z 
tym prawem będą interpretowane. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub doprecyzowania 
Regulaminu bez konieczności uzyskiwania zgody uczestników. 

 
 

§ 12. Przetwarzanie Danych osobowych 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest 
Stowarzyszenie Instytut Kościuszki z siedzibą w Krakowie, ul. 



 

Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, KRS: 
0000145838, NIP: 6751302992, REGON: 35668376000000. 

2. Cele i podstawy przetwarzania: 
Przetwarzamy podane przez Ciebie w formularzu dane w celu 
kontaktowania się z Tobą w związku z rejestracją na Konkurs 
„CYBERSEC CTF by HackingDept”. Twoje dane przetwarzamy 
także w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym 
jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 
1 lit. f RODO). 

3. Odbiorcy danych: 
a. Administrator danych może udostępniać Twoje dane 

podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie 
serwisowej sprzętu, firmie księgowej, firmie 
informatycznej, dostawcy usług hostingowych, 
Podwykonawcom, Pośrednikom, obsłudze prawnej, firmie 
ochroniarskiej, firmie kurierskiej, Klientom, Kontrahentom. 
Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, 
kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim 
obowiązek. 

b. Administrator może dokonać powierzenia przetwarzania 
danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza 
Europejski Obszar Gospodarczy i przesłać je do 
podmiotów zewnętrznych współpracujących z 
Administratora działających w imieniu Administratora w 
celach wyżej opisanych.  

c. Administrator może przechowywać dane osobowe w 
miejscu, które podlega innej jurysdykcji niż miejsce 
twojego pobytu lub siedziby. Do przekazania danych poza 
terytorium EOG np. do USA, dochodzi tylko wtedy, gdy 
dany podmiot spełnia odpowiedni stopień 
bezpieczeństwa i ochrony danych np. na podstawie 
decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. 
Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Oznacza to, że 
Twoje dane mogą być przekazywane tylko takim 



 

podmiotom, które przestrzegają zasad określonych przez 
Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach 
programów EU-US Privacy Shield Framework 
regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i 
przechowywanie danych osobowych odpowiednio z 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Do takiego 
przekazania danych dochodzi jedynie wówczas, gdy z 
podmiotem otrzymującym dane zawarto umowę 
zawierającą standardowe klauzule umowne wymagające 
określonego stopnia ochrony danych osobowych.  

4. Okres przechowywania danych: 
Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie 
zgody, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Po upływie tego okresu 
Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

5. Twoje prawa: 
Informujemy, że przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych 
oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) 
swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych 
danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. 
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed 
jej wycofaniem. 
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt 
drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź osobiście z 
wykorzystaniem następujących danych: 
Stowarzyszenie Instytut Kościuszki z siedzibą w Krakowie, ul. 
Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, KRS: 0000145838, NIP: 
6751302992, REGON: 35668376000000; 
Email: rodo@ik.org.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-
16:00). 



 

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.   
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 
Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale 
niezbędne do kontaktowania się z Tobą w związku z wykonywaniem 
przez Ciebie obowiązków zawodowych za pomocą wskazanych 
przez Ciebie danych. 
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany 
oraz nie podlegasz procesowi profilowania. 

 


