
DIREITOS E TERMOS DE PARTICIPAÇÃO

As apresentações e os direitos de propriedade intelectual associados permanecerão sob propriedade única ou 
conjunta do(s) seu(s) inventor(es). Nem o organizador, nem os patrocinadores podem reclamar a propriedade 
das apresentações.

A organização do Agrisland Hackathon reserva-se ao direito de usar nomes e nomes semelhantes de todos as 
equipas e/ou indivíduos participantes em qualquer declaração publicitária ou evento, incluindo publicações ou 
artigos na Internet e no sítio web.

A apresentação comercial realizada por cada equipa para o evento final pode ser publicada no sítio web do 
evento. Não seremos responsáveis pelo uso não autorizado da mesma por parte dos visitantes deste sítio web.

Ao ingressar no Hackathon reconhece que o Patrocinador e/ou os seus co-patrocinadores ou promotores podem 
ter desenvolvido ou criado materiais semelhantes ou idênticos à sua apresentação e reconhece e aceita que nem 
o Patrocinador nem os co-patrocinadores ou promotores têm agora nem terão no futuro nenhuma obrigação ou 
responsabilidade (direta ou indireta, contributiva ou de outro tipo) no que diz respeito à violação ou proteção da 
sua patente ou da patente de qualquer terceira parte, direitos de autor ou outros direitos de propriedade no e 
para o seu conteúdo. Além disso, entende que não iremos impor restrições aos trabalhos de representantes que 
tiverem acesso à sua apresentação.

Ao participar no evento, está a aceitar o envio de comunicações da empresa organizadora ou dos patrocinadores. 
Estes envios poderão ser de natureza informativa acerca do evento e, ocasionalmente, poderão incluir conteúdo 
promocional ou ofertas que possam interessar ao participante.

O prémio de “criação de negócios para desenvolver o projeto” será composto por duas horas por semana 
de consultoria gratuita para a equipa vencedora durante os 12, 6 ou 3 meses após a execução do Hackathon 
AgrIsland.

O prémio “6 meses de coworking desks para a equipa desenvolver o projeto” será composto por 6 meses de 
acesso às instalações do CIDIHub em Santa Cruz de Tenerife ou Las Palmas de Gran Canaria. O CIDIHub não se 
responsabiliza pelos custos do alojamento durante este período.

O conjunto de gaming, patrocinado pela Global Technology Canarias, será composto por vários elementos com 
um valor máximo de 200 euros. Estes elementos estarão sujeitos à disponibilidade do fornecedor e podem ser 
alterados para outras opções, desde que não seja ultrapassado o valor máximo referido. Por outro lado, cada 
participante da equipa vencedora suportará as despesas de envio do conjunto de gaming, caso residam fora da 
Comunidade Autónoma das Ilhas Canárias.

O prémio, patrocinado pela Ecohuerta Canaria, que consiste numa caixa de frutas Deluxe e numa caixa de 
vegetais Deluxe será sorteado no dia 2 de dezembro de 2020 durante a sessão de encerramento do Hackathon 
AgrIsland. Todos os membros das equipas participantes podem fazer parte do sorteio desde que: 

• Estejam inscritos no AgrIsland Hackathon;

• Pertençam a uma equipa que apresenta uma solução para o Hackathon AgrIsland;

• Residam na Comunidade Autónoma das Ilhas Canárias.

Caso algum participante não preencha um dos requisitos acima não poderá participar do sorteio.


