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Konkurs Cisco Networking Academy NetRiders IT Essentials 
Polska 2013  
Regulamin 

 
Konkurs Cisco Networking AcademyNetRiders IT Essentials Polska 2013 („Konkurs”) 
rozpoczyna się 4 kwietnia 2013 r. o godzinie 06:00 i kończy 26 czerwca 2013 r. o godzinie 
14:00 („Czas Trwania Konkursu”). Wszystkie godziny w niniejszych oficjalnych zasadach są 
podane w czasie polskim warszawskim CEST – GMT+2 godziny. Konkurs sponsorowany 
jest przez Cisco Systems International B.V., Haarlerbergpark, Haarlerbergweg 13-19, 1101 
CH Amsterdam, Holandia („Sponsor”). 
 
Niniejszy Regulamin dotyczy udziału w Konkursie. Cisco może według własnego uznania, 
ale w dobrej wierze, zmienić lub uzupełnić niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, 
a taka zmiana stanie się obowiązująca dla Uczestników trzy dni robocze po jej ogłoszeniu na 
Stronie Konkursu pod adresem www.academynetriders.com. 
 
Konkurs będzie prowadzony wyłącznie w języku polskim. 
 
Okres Rejestracyjny Konkursu rozpocznie się 4 kwietnia 2013 r. o godzinie 06:00 i zostanie 
zamknięty 23 kwietnia 2013 r. o godzinie 23:59. Uczestnicy muszą uzyskać klucz do celów 
rejestracji od swojego Instruktora Networking Academy („Instruktor”) i dokonać wstępnej 
rejestracji, po czym mogą być zobowiązani do pobrania określonego oprogramowania do 
celów udziału w Konkursie. Patrz instrukcje „Jak wziąć udział” w pkt. 2 poniżej. 
 
Okres Egzaminacyjny Konkursu obejmie dwie rundy („Rundy”) w dwóch różnych dniach: 24 
kwietnia 2013 r. i 26 czerwca 2013 r. („Wyznaczony Okres Egzaminacyjny”). Do udziału 
w Rudzie Drugiej zostaną zaproszeni wyłącznie Uczestnicy Wybrani z Rundy Pierwszej. 
Daty i godziny obu rund konkursu przedstawiają się, jak poniżej: 
Runda Pierwsza – 24 kwietnia 2013 r. od godziny 13:00 do godziny 14:30 CEST 
(„Wyznaczony Okres Egzaminacyjny Rundy Pierwszej”). Runda Pierwsza odbędzie się we 
własnych akademiach Uczestników, pod nadzorem Instruktorów. 
Runda Druga – 26 czerwca 2013 r. od godziny 12:00 do godziny 14:00 CEST(„Wyznaczony 
Okres Egzaminacyjny Rundy Drugiej). Runda Druga zostanie rozegrana w Wyższej Szkole 
Europejskiej w Krakowie, Polska. 
 
 
1. Prawo do udziału W konkursie mogą wziąć udział: (a) aktualni, należycie 
zarejestrowani studenci Cisco Networking Academy z gimnazjów lub szkół średnich, którzy 
są lub byli odpowiednio zapisani na kurs IT Essentials w ciągu 12 miesięcy poprzedzających 
datę rozpoczęcia Rejestracji na Kurs; (b) w momencie rejestracji mają przynajmniej 14 lat; 
(c) w momencie rejestracji mają ważną nazwę użytkownika i hasło Academy Connection; 
(d) mają dostęp do sieci, umożliwiający udział w konkursie; (e) są rezydentami lub 
studentami Cisco Networking Academy w Polsce („Uczestnicy”). 
 

 
 

http://www.academynetriders.com/
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W konkursie nie mogą uczestniczyć: (i) Instruktorzy; (ii) pracownicy i wewnętrzni 
dostawcy Sponsora, a także ich podmioty dominujące, spółki zależne, przedstawiciele, 
partnerzy promocyjni i spółki stowarzyszone (łącznie „Podmioty Konkursowe”); 
(iii) pracownicy i wewnętrzni dostawcy konkurentów Cisco (zgodnie z definicją 
przedstawioną przez Cisco według własnego uznania); (iv) pracownicy i wykonawcy spółek 
i organizacji rządowych; (v) wszyscy członkowie najbliższej rodziny i osoby pozostające we 
wspólnym gospodarstwie z wymienionymi powyżej osobami. 
 
Poza tym studenci nie mogą być jednocześnie zarejestrowani w dwóch różnych krajowych 
konkursach NetRiders, nawet jeśli będą spełniać wymogi uprawniające do udziału w obu 
konkursach. W momencie udziału studenci muszą wybrać jeden konkurs krajowy, 
a jednoczesna rejestracja do celów dwóch krajowych konkursów NetRiders stanowi podstawę 
dyskwalifikacji. 
 
 
2. Jak wziąć udział 
 
Wstępna rejestracja: W celu zarejestrowania się w Konkursie każdy Uczestnik musi podjąć 
następujące działania: 
 

• Uzyskać klucz do celów rejestracji od swojego Instruktora./ Aby wziąć udział 
w konkursie, należy mieć klucz do celów rejestracji. 

• Wejść na stronę http://www.academynetriders.com („Strona Konkursu”) i zalogować 
się przy użyciu własnej nazwy użytkownika i własnego hasła Academy Connection. 

• W razie pierwszej wizyty na stronie należy utworzyć nowe konto, przeglądając 
automatycznie uzupełnione informacje i przekazując wszystkie wymagane informacje 
zgodnie z instrukcją. 

• W razie posiadania zarejestrowanego profilu na Stronie Konkursu nastąpi 
przekierowanie z powrotem na stronę główną. 

• Na stronie głównej należy wybrać NetRiders Europa, Bliski Wschód i Afryka 2013, 
a następnie wybrać Polska 2013 IT Essentials NetRiders. 

• Należy zaakceptować niniejszy Regulamin. 
• Wpisać swój klucz do celów rejestracji. 
• W tym momencie nastąpi rejestracja do celów konkursu i możliwe będzie 

przeglądanie strony konkursowej. 
• Komputer wykorzystywany do celów Konkursu musi mieć zainstalowany 

PacketTracer 5.3.3. PacketTracer 5.3.3 można pobrać, logując się na stronie Academy 
Connection pod adresem www.cisco.com/go/netacad. Szczegółowe informacje 
o zalecanej specyfikacji komputera zawiera Załącznik A. 

• Na Stronę Konkursu należy wejść ponownie w wyznaczonej dacie i o wyznaczonej 
godzinie („Wyznaczony Okres Egzaminacyjny”), aby przystąpić do Egzaminów (jak 
opisano poniżej). 

 
 
Strona Próbna: W Okresie Rejestracji zdecydowanie zachęcamy wszystkich Uczestników 
do przystąpienia do Egzaminów Próbnych na Stronie Próbnej dla Europy, Bliskiego 
Wschodu i Afryki 2013, gdzie – na stronie głównej – można znaleźć otwarte linki do 
konkursów NetRiders Europa, Bliski Wschód i Afryka 2013; dostęp do Egzaminów 
Próbnych można uzyskać również z linku na stronie konkursu Polska 2013 IT Essentials 

http://www.academynetriders.com/
http://www.cisco.com/go/netacad
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NetRiders. Aby wejść na Stronę Próbną, należy zalogować się na Stronę Konkursu, 
zarejestrować na Stronie Próbnej (klucz do celów rejestracji znajduje się w bloku 
podsumowującym) i odpowiedzieć na pytania w ramach Egzaminu IT Essentials i Egzaminu 
IT Essentials PacketTracer Activity, co pozwoli przekonać się, jak będzie wyglądać 
prawdziwy Konkurs. 
 
Uwaga: Uczestnicy nie mają dostępu do odpowiedzi i wyników w ramach Egzaminu 
Próbnego, a te odpowiedzi i wyniki nie są uwzględniane w ocenie Konkursu. Ponieważ do 
egzaminów na Stronie Próbnej można podchodzić kilka razy, zachęcamy Uczestników do 
podjęcia przynajmniej jednej próby z komputera i miejsca, w którym będą faktycznie zdawać 
Egzamin. Celem Strony Próbnej jest wyłącznie zaznajomienie Uczestników ze stroną 
Konkursu, formatem pytań i dostępem do strony (w tym firewall, ustawieniami proxy, 
pobieraniem obrazów itp.) oraz sprawdzenie, czy przed Okresem Egzaminacyjnym Konkursu 
właściwie zainstalowano PacketTracer 5.3.3. 
 
Okres Egzaminacyjny Konkursu: 
 
Konkurs składa się z dwóch Rund. W Rundzie Pierwszej mogą wziąć udział wszyscy 
Uczestnicy. Do udziału w Rudzie Drugiej zostaną zaproszeni Uczestnicy Wybrani z Rundy 
Pierwszej na podstawie wyników. Przed rejestracją w Konkursie należy potwierdzić 
możliwość udziału w obu Rundach. Wszystkie testy lub inne materiały w ramach Konkursu 
muszą być złożone w terminach i miejscach wskazanych przez Cisco, co jest warunkiem 
kwalifikacji. 
 
W okresie Egzaminacyjnym Konkursu Uczestnicy wezmą udział w maksymalnie dwóch 
rundach egzaminów i działań praktycznych (każda z nich zwana jest „Rundą”), jak opisano 
poniżej. 
 
 
Runda Pierwsza – Kwalifikacje 
 
Uczestnicy muszą wziąć udział w Egzaminach w ramach Rundy Pierwszej, jak wskazano 
poniżej, we własnych akademiach, pod nadzorem Instruktorów. W określonych powyżej 
datach i godzinach Rundy Pierwszej Uczestnik musi wykonać wskazane zadania 
w Wyznaczonym Okresie Egzaminacyjnym Rundy Pierwszej. 
 

• Pięćdziesięciominutowy egzamin online („Egzamin w ramach Rundy Pierwszej”), 
który zawiera 50 teoretycznych pytań egzaminacyjnych oraz pięć pytań opartych na 
PacketTracer Activity („PT Activity w ramach Rundy Pierwszej”). PT Activity 
w ramach Rundy Pierwszej wbudowane jest w Egzamin w ramach Rundy Pierwszej, 
a uczestnicy muszą zrealizować działanie i udzielić odpowiedzi na wszystkie 55 pytań 
w ciągu 50 minut. 
 

W Wyznaczonym Okresie Egzaminacyjnym Rundy Pierwszej i pod nadzorem instruktora 
Networking Academy Uczestnicy muszą zarejestrować się na Stronie Konkursu, przejść na 
stronę konkursu Polska 2013 IT Essentials NetRiders i w określonym czasie przystąpić do 
Egzaminu w ramach Rundy Pierwszej. Czas biegnie od momentu rozpoczęcia egzaminu, 
a Uczestnik nie może zrobić przerwy w czasie egzaminu. Na stronach zawierających pytania 
można przemieszczać się wstecz i w przód przy użyciu przycisku „Zachowaj bez wysyłania” 
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(Save without submitting). Swoje odpowiedzi można zmieniać do momentu skorzystania 
z przycisku „Zachowaj wszystko i zakończ” (Save all and finish) przed upływem 
wyznaczonego czasu. Te działania mogą być podejmowane wyłącznie w Wyznaczonym 
Okresie Egzaminacyjnym Rundy Pierwszej i pod nadzorem instruktora Cisco 
Networking Academy. 
 
Z uwzględnieniem wymagań określonych poniżej w pkt. 3 („Ocena i zawiadomienie”) 
20 Uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki wśród wszystkich Uczestników 
kwalifikujących się, zostanie Uczestnikami Wybranymi z Rundy Pierwszej i przejdzie do 
Rundy Drugiej („Uczestnicy Rundy Drugiej”). 
 
 
Uczestnicy muszą mieć zainstalowany PacketTracer 5.3.3 na komputerze, z którego 
korzystają. PacketTracer 5.3.3 można pobrać bezpłatnie, logując się na stronie Academy 
Connection pod adresem www.cisco.com/go/netacad lub na stronie: 
https://www.netacad.com/group/offerings/packet-tracer (po zalogowaniu) 
 
 
 
Runda Druga – Krajowa 
Uczestnicy muszą przystąpić do Egzaminów w ramach Rundy Drugiej, jak poniżej, 
w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, w Polsce. W określonych powyżej datach 
i godzinach Rundy Drugiej każdy Uczestnik musi wykonać wskazane zadania 
w Wyznaczonym Okresie Egzaminacyjnym Rundy Drugiej. 
 
Runda Druga obejmuje: 
 

• egzamin online zawierający 75 pytań, odpowiedzi na które należy udzielić w ciągu 
60 minut („Egzamin w ramach Rundy Drugiej”); oraz 

• Egzamin z umiejętności praktycznych PT Activity („Egzamin z PT Activity w ramach 
Rundy Drugiej”) obejmujący 10 pytań dotyczących PacketTracer 5.3.3 Activity, które 
Uczestnik musi pobrać ze Strony Konkursu („PT Activity w ramach Rundy Drugiej”) 
i na które musi udzielić odpowiedzi. Na PT Activity w ramach Rundy Drugiej 
i Egzamin z PT Activity w ramach Rundy Drugiej przeznaczono 30 minut. Czas jest 
liczony od momentu uzyskania przez Uczestnika dostępu do Egzaminu z PT Activity 
w ramach Rundy Drugiej. PT Activity w ramach Rundy Drugiej będzie włączone 
do Egzaminu z PT Activity w ramach Rundy Drugiej. 

 
W Wyznaczonym Okresie Egzaminacyjnym Rundy Drugiej, pod nadzorem instruktora 
Networking AcademyCATC, Uczestnicy muszą zarejestrować się na Stronie Konkursu, 
przejść na stronę konkursu Polska 2013 IT Essentials NetRiders i w określonym czasie 
przystąpić do Egzaminu w ramach Rundy Drugiej, wykonać PT Activity w ramach Rundy 
Drugiej oraz przystąpić do Egzaminu PT Activity w ramach Rundy Drugiej. Czas biegnie od 
momentu rozpoczęcia egzaminu, a Uczestnik nie może zrobić przerwy w czasie egzaminu. 
Na stronach zawierających pytania można przemieszczać się wstecz i w przód przy użyciu 
przycisku „Zachowaj bez złożenia” (Savewithoutsubmitting). Swoje odpowiedzi można 
zmieniać do momentu skorzystania z przycisku „Zachowaj wszystko i zakończ” (Saveall and 

http://www.cisco.com/go/netacad
https://www.netacad.com/group/offerings/packet-tracer
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finish) przed upływem wyznaczonego czasu. Te działania mogą być podejmowane 
wyłącznie w Wyznaczonym Okresie Egzaminacyjnym Rundy Drugiej i pod nadzorem 
instruktora Centrum Treningowego Akademii Cisco Networking (Cisco Networking 
Academy Training Center, CATC). 
 
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszystkie koszty podróży związane z Rundą 
Drugą Konkursu Krajowego NetRidersIT Essentials Polska w dniu 26 czerwca 2013 r. 
Jeżeli Uczestnicy nie będą w stanie wziąć udziału lub skorzystać z możliwości udziału 
w Konkursie Krajowym NetRiders IT Essentials Polska 2013 z dowolnej przyczyny, Sponsor 
nie ma żadnych dalszych zobowiązań wobec Uczestników. 
 
Z uwzględnieniem wymagań określonych poniżej w pkt. 3 („Ocena i zawiadomienie”) 
Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki wśród Uczestników kwalifikujących się, 
zostaną uznani za Wybranych Uczestników. 
 
Dostęp Online. Egzaminy, PT Activities i Egzaminy z PT Activity („Egzaminy”) w czasie 
Konkursu są dostępne wyłącznie online. W razie braku dostępu online z dowolnej przyczyny, 
Uczestnicy nie będą mieli możliwości przystąpienia do egzaminów online, zadań i udziału 
w inny sposób w Konkursie. Bez względu na odmienne postanowienia niniejszego 
Regulaminu Cisco nie może zagwarantować dostępu online dla wszystkich Uczestników. 
Cisco nie ma obowiązku zapewnienia zastępczego dostępu offline w odniesieniu do żadnego 
testu ani działania. 
 
Spory. W razie sporu w kwestii ważności pytania lub odpowiedzi w ramach Egzaminu lub 
Egzaminu PT Activity i według własnego uznania Cisco, wszyscy Uczestnicy otrzymają 
pełną liczbę punktów za pytanie, a pytanie zostanie wycofane z Konkursu. Uczestnicy mogą 
przekazywać kwestie sporne, pytania lub uwagi na adres aczachar@cisco.com. Kwestie 
sporne muszą być przedstawione w ciągu dwóch godzin od zakończenia 
Egzaminu/Działania. Decyzje Sponsora i sędziów w odniesieniu do sporów są ostateczne. 
 
Materiały. Sponsor musi otrzymać materiały, według czasu Sponsora, w terminie 
nieprzekraczającym dat i godzin wymienionych w niniejszym Regulaminie lub 
w zawiadomieniach przekazanych Uczestnikom. Zegar Sponsora będzie oficjalnym 
urządzeniem do celów pomiaru czasu w ramach niniejszego Konkursu. Nie przewiduje się 
odbioru żadnych przesyłek pocztowych, bezpośrednich ani nadanych pocztą elektroniczną, 
innych niż wyraźnie wskazane w niniejszym Regulaminie. 
 
Żaden z Podmiotów Konkursowych nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione, utracone, 
opóźnione, uszkodzone, niewłaściwie skierowane, niepełne, anulowane, uszkodzone, 
zniekształcone, nieczytelne i/lub niezrozumiałe zapisy ani za inne problemy lub awarie, 
z jakimi Uczestnicy mogą mieć do czynienia, przekazując swoje zapisy lub wyniki. 
Przyjmowane będą wyłącznie pełne, ważne zapisy i raporty z wynikami (łącznie zwane 
„materiałami”). Sponsor nie będzie sprawdzać zapisów ani wyników. Niepełne, 
zniekształcone, uszkodzone lub w inny sposób nieczytelne materiały zostaną anulowane i nie 
będą przyjęte. Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania fałszywych materiałów 
lub materiałów, co do których istnieje podejrzenie, że są fałszywe. Wszystkie złożone 
materiały staną się wyłączną własnością Sponsora i nie zostaną potwierdzone ani zwrócone. 
W razie sporu odnośnie do tożsamości zwycięzcy, za zwycięzcę zostanie uznany 
upoważniony posiadacz konta dla profilu, z którego skorzystano w celu udziału w Konkursie. 

mailto:aczachar@cisco.com
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3. Ocena i zawiadomienie 
 
Ocena Rundy Pierwszej 
 
Egzamin w ramach Rundy Pierwszej obejmuje 55 pytań, przy czym za każde pytanie można 
uzyskać 1 punkt, co daje łącznie 55 punktów. Egzamin w ramach Rundy Pierwszej będzie 
automatycznie oceniony na Stronie Konkursu. Wyniki zostaną przesłane sędziom Konkursu 
do potwierdzenia. 
Wyniki są wykorzystywane przez Sponsora wyłącznie do ustalenia rankingów. Wyniki nie 
będą ogłaszane ani ujawniane Uczestnikom lub ich instruktorom. 
 
Pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów niniejszego Regulaminu, 20 Uczestników, 
którzy uzyskają najlepsze wyniki, zostanie Uczestnikami Wybranymi z Rundy Pierwszej 
i przejdzie do Rundy Drugiej („Uczestnicy Rundy Drugiej”). 
 
 
Procedura dogrywki w Rundzie Pierwszej 
 
W razie osiągnięcia takich samych wyników przez dwóch lub więcej Uczestników, sędziowie 
zastosują następujące kryteria dogrywki: 

 
1. Uczestnik, który zakończył Egzamin w krótszym czasie, zostanie uznany za 

mającego wyższe miejsce w rankingu w stosunku do pozostałych 
Uczestników, którzy uzyskali taki sam wynik. 

 
Proces przekazywania zawiadomień zwycięzcom Rundy Pierwszej 
 
Wybrani Uczestnicy Rundy Pierwszej, zaproszeni do Rundy Drugiej, otrzymają 
zawiadomienie pocztą elektroniczną 26 kwietnia 2013 r. lub wcześniej i muszą w ciągu dwa 
tygodnie dokonać Potwierdzenia, jak wskazano w zawiadomieniu przesłanym pocztą 
elektroniczną. Zawiadomienie pocztą elektroniczną zostanie wysłane na adres wskazany 
w profilu Uczestnika na stronie Konkursu NetRiders. Każdy wybrany Uczestnik musi 
dokonać Potwierdzenia online na stronie konkursu Polska 2013 IT Essentials NetRiders. 
 
Cisco niniejszym uzyskuje prawo (ale nie ma obowiązku) do ogłoszenia lub opublikowania 
na dowolnej stronie internetowej Cisco (w tym na stronie www.academynetriders.com) 
imienia i nazwiska, nazwy szkoły, rankingu i kraju każdego Uczestnika, który wziął udział 
w Rundzie Pierwszej niniejszego Konkursu. 
 
Opublikowane zostaną wyłącznie rankingi. Nie przewiduje się ogłaszania ani ujawniania 
faktycznych wyników Uczestnikom lub Instruktorom. 
 
Jeżeli Wybrany Uczestnik Rundy Pierwszej nie będzie zainteresowany lub z innej przyczyny 
nie będzie w stanie przekazać zawiadomienia o zgodzie na przewidywany udział w Rudzie 
Drugiej, lub nie będzie mógł wziąć udziału na skutek niespełnienia wymogów 
kwalifikacyjnych, Sponsor może wybrać następny najlepszy wynik z pozostałych 
kwalifikujących się wyników do przejścia do Rundy Drugiej. 
 

http://www.academynetriders.com/
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Ocena Rundy Drugiej 
 
Egzamin w ramach Rundy Drugiej obejmuje 75 pytań, przy czym za każde pytanie można 
uzyskać 1 punkt, co daje łącznie 75 punktów. Egzamin PT Activity w ramach Rundy Drugiej 
obejmuje 10 pytań, przy czym za każde pytanie można uzyskać 2 punkty, co daje łącznie 
20 punktów.Egzamin w ramach Rundy Drugiej i Egzamin PT Activity w ramach Rundy 
Drugiej zostaną automatycznie ocenione na Stronie Konkursu. 
 
Wyniki Egzaminu w ramach Rundy Drugiej i Egzaminu PT Activity w ramach Rundy 
Drugiej zostaną dodane, co da łączny Wynik Rundy Drugiej dla każdego Uczestnika Rundy 
Drugiej. Wyniki są wykorzystywane przez Sponsora wyłącznie do ustalenia rankingów. 
Wyniki nie będą ogłaszane ani ujawniane Uczestnikom lub ich instruktorom. 
 
Pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów niniejszego Regulaminu, trzy (3) 
Uczestników Rundy Drugiej, którzy uzyskają najlepsze wyniki, zostanie Uczestnikami 
Wybranymi z Rundy Drugiej i otrzyma nagrody wymienione w pkt. 4 poniżej. 
 
 
Procedura dogrywki w Rundzie Drugiej 
 
W razie osiągnięcia takich samych Wyników przez dwóch lub więcej Uczestników, 
sędziowie zastosują następujące kryteria dogrywki we wskazanej poniżej kolejności: 

 
1. Uczestnik, który uzyskał wyższy wynik Egzaminu PT Activity, zostanie 

uznany za mającego wyższe miejsce w rankingu w stosunku do pozostałych 
Uczestników, którzy uzyskali taki sam wynik; oraz następnie 

2. Uczestnik, który zakończył Egzamin w krótszym czasie, zostanie uznany za 
mającego wyższe miejsce w rankingu w stosunku do pozostałych 
Uczestników, którzy uzyskali taki sam wynik. 

 
Proces przekazywania zawiadomień zwycięzcom Rundy Drugiej 
 
Wybrani Uczestnicy Rundy Drugiej otrzymają zawiadomienie od organizatorów Konkursu 
do 26 czerwca 2013 r. i będą mieli obowiązek udzielenia odpowiedzi (zgodnie ze 
wskazówkami) na zawiadomienie otrzymane pocztą elektroniczną w ciągu 72 godzin od 
próby przekazania zawiadomienia. Brak odpowiedzi na zawiadomienie w terminie może 
spowodować utratę nagrody i w takim przypadku Sponsor może wybrać następny najlepszy 
wynik z pozostałych kwalifikujących się wyników. O ile nie zabrania tego prawo, każdy 
Wybrany Uczestnik Rundy Drugiej będzie zobowiązany do podpisania i odesłania 
następujących dokumentów („Dokumentów”), które Cisco musi otrzymać w terminie 
wskazanym w Dokumentach: 

 
• Oświadczenie o Prawie do Kwalifikacji, Publikacji i Odpowiedzialności. 

 
Takie Oświadczenie o Prawie do Kwalifikacji, Publikacji i Odpowiedzialności musi być 
odesłane elektronicznie najpóźniej 15 lipca 2013 r. Instrukcje odnośnie do wysyłki pocztą 
elektroniczną zostaną przedstawione na formularzu Oświadczenia. 
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Cisco niniejszym uzyskuje prawo (ale nie ma obowiązku) do ogłoszenia lub opublikowania 
na dowolnej stronie internetowej Cisco (w tym na stronie www.academynetriders.com) 
imienia i nazwiska, nazwy szkoły, rankingu i kraju każdego Uczestnika, który wziął udział 
w Rundzie Drugiej niniejszego Konkursu. 
 
Opublikowane zostaną wyłącznie rankingi. Nie przewiduje się ogłaszania ani ujawniania 
faktycznych wyników Uczestnikom lub Instruktorom. 
 
 
4. Nagrody 
 
Nagroda za miejsce pierwsze. Z zastrzeżeniem obowiązującego regulaminu, Wybrany 
Uczestnik, który uzyskał najwyższy wynik, otrzyma Apple iPad mini  16GB (przybliżona 
cena detaliczna: 1449 zł). 
 
Nagroda za miejsce drugie. Z zastrzeżeniem obowiązującego regulaminu, Wybrany 
Uczestnik, który uzyskał drugi najwyższy wynik, otrzyma Apple iPod touch 32GB 
(przybliżona cena detaliczna: 1349 zł). 
 
Nagroda za miejsce trzecie. Z zastrzeżeniem obowiązującego regulaminu, Wybrany 
Uczestnik, który uzyskał trzeci najwyższy wynik, otrzyma kamerę iPod nano (przybliżona 
cena detaliczna: 729 zł). 
 
 
Wybranym Uczestnikom nie przysługuje prawo do żadnej dopłaty z tytułu faktycznej ceny 
detalicznej nagrody wyższej od wskazanej przybliżonej ceny detalicznej. Nie przewiduje się 
wypłaty faktycznej wartości nagrody. Nie przewiduje się wymiany, przekazania ani zamiany 
nagrody na gotówkę, ale Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą 
o takiej samej lub wyższej wartości, jeśli wskazana nagroda będzie z dowolnej przyczyny 
niedostępna. Nagroda może być przyznana w formie voucherów, kuponów i/lub kart 
prezentowych według własnego uznania Sponsora. Jeżeli Wybrany Uczestnik nie będzie 
w stanie wziąć udziału lub odebrać nagrody lub jej części z dowolnej przyczyny, Sponsor nie 
ma żadnych dalszych zobowiązań wobec Uczestnika. Sponsor ani dostawcy nagród nie 
dostarczą certyfikatów zastępczych w zamian za certyfikaty zgubione lub ukradzione. 
W żadnym razie Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za przyznanie liczby nagród wyższej 
niż wskazana. 
 
 
5. Przyczyny dyskwalifikacji 
 
Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika lub Zespołu w razie 
naruszenia Regulaminu. W szczególności Uczestnicy powinni wziąć pod uwagę następujące 
przyczyny dyskwalifikacji: 

• niespełnienie wszystkich wymogów kwalifikacyjnych; 
• brak aktualnej lub niedawnej rejestracji na kurs IT Essentials, jak wskazano 

w pkt. 1 powyżej; 
• brak nadzoru w Okresie Konkursu; 
• nieprzekazanie informacji kontaktowych Instruktora na wezwanie Sponsora; 

http://www.academynetriders.com/
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• posiadanie numeru InstructorAcademy Connection ID lub pełnienie funkcji 
Instruktora w Academy Connection; 

• jednoczesna rejestracja w dwóch krajowych konkursach NetRiders. 
 
6. Warunki ogólne 
 
Niniejszy Konkurs podlega anulowaniu w razie zakazu lub zastrzeżenia przez prawo 
i podlega obowiązującym federalnym, stanowym, regionalnym i lokalnym przepisom 
prawnym. 
 
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na: (i) przestrzeganie niniejszego 
Regulaminu (który możezostać zmieniony w dowolnym momencie według uznania 
Sponsora) oraz decyzji Sponsora i sędziów, które będą ostateczne; oraz (ii) zrzeczenie się 
wszelkich praw do powołania się na niejasność w Konkursie lub niniejszym Regulaminie, 
chyba że zabrania tego prawo. 
 
Wybrany Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za kwestie podatkowe, jeżeli ma to 
zastosowanie. 
 
Biorąc udział w Konkursie, wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie 
z odpowiedzialności i zapewnienie ochrony wszystkim Podmiotom Konkursowym wraz z ich 
właściwymi członkami zarządu, pracownikami, dostawcami wewnętrznymi, członkami kadry 
kierowniczej, licencjobiorcami i agentami, a także właściwymi podmiotami zajmującymi się 
promocją i reklamą, a także wszelkimi osobami lub podmiotami zaangażowanymi 
w opracowanie, ocenę lub administrację Konkursu (łącznie zwanymi „Osobami 
Zabezpieczonymi”) przed wszelkimi prawami, roszczeniami i podstawami pozwów, jakie 
mogą przysługiwać Uczestnikom lub jakie mogą powstać wobec nich z tytułu 
odpowiedzialności za dowolne sprawy, z dowolnej przyczyny lub w inny sposób, w tym za 
wszelkie szkody, straty, odszkodowania – bezpośrednie, wyrównawcze, przypadkowe lub 
wynikowe – poniesione przez osoby fizyczne, w tym śmieć i utratę mienia, wynikłe w całości 
lub w części – bezpośrednio lub pośrednio – z przyjęcia, posiadania, użytkowania lub 
niewłaściwego użytkowania nagrody w Konkursie lub z udziału Uczestnika w Konkursie. 
 
Żadna z Osób Zabezpieczonych nie ponosi odpowiedzialności za: (a) utracone, spóźnione, 
niewłaściwie skierowane, niedostarczone, niepełne lub nieczytelne zapisy spowodowane 
błędami lub awariami systemów, błędną transmisją lub innego rodzaju nieprawidłowym 
działaniem systemów telekomunikacyjnych i/lub zapisów; (b) wszelkiego rodzaju awarie 
techniczne; (c) awarie urządzeń lub programów związanych z Konkursem lub 
wykorzystywanych w Konkursie; (d) nieupoważnione interwencje ludzkie i/lub mechaniczne 
w dowolnej części procesu przekazywania lub w Konkursie; lub (e) błąd techniczny lub 
ludzki, jaki może wystąpić przy administracji Konkursu lub przetwarzaniu zapisów. 
 
Osoby Zabezpieczone nie ponoszą odpowiedzialności wobec Wybranych Uczestników za 
niedostarczenie Nagrody lub jej części z powodu zdarzeń losowych, działań, przepisów, 
nakazów lub żądań podmiotów rządowych lub quasi-rządowych (bez względu na to, czy 
takie działania, przepisy, nakazy lub żądania okażą się być nieważne), awarii sprzętu, 
zagrożenia atakami terrorystycznymi, nalotów, wyłączenia zasilania, działania wroga 
publicznego, trzęsienia ziemi, wojny (wypowiedzianej lub nie), pożaru, powodzi, epidemii, 
wybuchu, wyjątkowo trudnych warunków pogodowych, huraganu, embargo, sporu 
pracowniczego lub strajku (zgodnego z prawem lub nie), braku siły roboczej lub materiału, 
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zakłóceń transportu wszelkiego rodzaju, zwolnienia tempa pracy, niepokojów społecznych, 
powstania, zamieszek lub innego rodzaju podobnej lub odmiennej przyczyny wykraczającej 
poza kontrolę Osób Zabezpieczonych. 
 
Każdy wybrany Kandydat przyjmuje do wiadomości, że Osoby Zabezpieczone nie udzieliły 
ani nie ponoszą w żaden sposób odpowiedzialności za gwarancje, oświadczenia ani rękojmie 
wyraźne lub dorozumiane, faktyczne lub z mocy prawa, dotyczące nagród w Konkursie. 
Niniejszym wyłącza się wszelkie gwarancje, a każdy Wybrany Uczestnik przyjmie nagrodę 
w „obecnym stanie” (as is). 
 
Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika w razie stwierdzenia 
naruszenia niniejszego Regulaminu. Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania lub 
zawieszenia Konkursu w całości lub w części według własnego uznania, jeśli otrzyma mniej 
niż 25 zapisów lub ze względu na okoliczności wykraczające poza jego kontrolę, w tym 
klęskę żywiołową. 
 
Sponsor może według własnego uznania anulować, zmienić lub zawiesić Konkurs, jeżeli 
wirus, błąd, problem komputerowy, nieupoważniona interwencja lub inne przyczyny 
wykraczające poza kontrole Sponsora zakłócą administrację, bezpieczeństwo lub właściwe 
przeprowadzenie Konkursu. Sponsor może uniemożliwić Uczestnikowi udział w Konkursie 
lub ubieganie się o nagrodę, jeżeli według własnego uznania Sponsor stwierdzi, że taki 
Uczestnik podejmuje próbę uniemożliwienia przeprowadzenia Konkursu zgodnie z prawem 
przez oszustwo, plagiat, podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie w błąd lub 
innych nieuczciwych działań w celu dokuczenia, zagrożenia, podważenia autorytetu lub 
niewłaściwego nagabywania innych Uczestników lub przedstawicieli Sponsora. 
 
 
UWAGA: PRÓBA CELOWEGO ZAKŁÓCENIA LUB UTRUDNIENIA REALIZACJI 
KONKURSU ZGODNIE Z PRAWEM MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA 
KARNEGO I CYWILNEGO I SPOWODUJE ZAKAZ UDZIAŁU W KONKURSIE. 
W RAZIE PODJĘCIA TAKIEJ PRÓBY SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO 
SKORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW ZARADCZYCH I UZYSKANIA ODSZKODOWANIA 
(OBEJMUJĄCEGO WYNAGRODZENIA PRAWNIKÓW) W NAJSZERSZYM 
ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W TYM DO WSZCZĘCIA 
POSTĘPOWANIA KARNEGO. 
 
7. Reklama. Sponsor zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów oraz imion 
i nazwisk Uczestników, ich wizerunków w formie zdjęć lub wideo, nazw szkół, krajów 
i miast zamieszkania do celów reklamowych lub wyboru Zespołu w związku z Konkursem. 
Każdy Uczestnik rozumie i potwierdza, że całość lub część materiałów przekazanych przez 
Uczestnika może być potencjalnie ogłoszona lub opublikowana przez dowolny Podmiot 
Konkursowy do celów wyboru swojego Zespołu lub promocji Konkursu bez ujawnienia 
Uczestnika. 
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8. Rankingi i wyniki. Sponsor uzyskuje niniejszym prawo (ale nie ma obowiązku) do 
ogłoszenia lub opublikowania na dowolnej stronie internetowej Cisco (w tym na stronie 
www.academynetriders.com) imienia i nazwiska, nazwy szkoły, rankingu i kraju każdego 
Uczestnika, który wziął udział w Konkursie. Liczba ogłoszonych rankingów będzie różnić się 
w zależności od konkursu i rundy, jeżeli Konkurs obejmuje więcej niż jedną rundę. 
Opublikowane zostaną wyłącznie rankingi. Sponsor nie ogłosi ani nie ujawni faktycznych 
wyników Uczestnikom lub Instruktorom. 
 
9. Prywatność. Wszelkie dane osobowe zgromadzone przez Cisco mogą być 
wykorzystywane do celów administracyjnych, marketingowych lub promocyjnych 
w związku z Konkursem i będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie 
z Polityką Prywatności Cisco Networking Academy, która znajduje się pod następującym 
adresem URL: http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy_full.html 
 
10. Regulamin oraz Lista Zwycięzców W celu uzyskania niniejszego Regulaminu lub imion 
i nazwisk Wybranych Uczestników do 26 sierpnia 2013 r. należy przesłać wniosek na adres 
NetRiders_EMEA@external.cisco.com lub wejść na stronę 
https://www.academynetriders.com, gdzie znajdzie się lista imion i nazwisk oraz szkół 
Wybranych Uczestników. 
  

http://www.academynetriders.com/
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy_full.html
mailto:NetRiders_EMEA@external.cisco.com
https://www.academynetriders.com/
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ZAŁĄCZNIK A 
 
Wymagana specyfikacja komputera: 
 
Zalecenia i wytyczne odnośnie komputera osobistego (PC) 
Zalecenia odnośnie sprzętu: 
Procesor: Intel Processor Pentium 4, równoważny lub wyższy 
Pamięć: 1,0GB lub więcej zainstalowanego RAM [Minimum 512 MB RAM] 
Twardy dysk: 80 GB lub więcej przestrzeni dostępnej na twardym dysku 
Rozdzielczość ekranu: 1024 x768 lub więcej [Minimum 800x600] 
Urządzenia peryferyjne: 
 Karta Video 
 Karta dźwiękowa 
 Karta sieciowa (do celów dostępu do Internetu) 

o karta 10/100/1000 Ethernet i/lub 
o Wireless Network Adapter 

 napęd CD/DVD 
Zalecenia odnośnie oprogramowania: 
System operacyjny: Microsoft Windows XP/Vista lub wersja wyższa, lub Linux kernel 
version 2.6 lub wyższa 
Odpowiednie przeglądarki sieciowe 
 Internet Explorer 8.0 lubwersjawyższa [minimum Internet Explorer 6.0] 
 Mozilla Firefox 3.0 (Windows i Linux) lub wersja wyższa [minimum Firefox 2.0] 

PDF Reader 
PacketTracer 5.3.3 (do pobrania ze strony Academy Connection pod adresem 
www.cisco.com/go/netacad) 
 
UWAGA odnośnie instalacji PacketTracer 5.3.3: 
PT Activities w ramach konkursu tworzy się z wykorzystaniem wszystkich funkcji PT 5.3.3. 
W związku z tym ważne jest, aby uczestnik zapewnił odinstalowanie wszystkich starszych 
wersji PT i zainstalował wersję 5.3.3, a także zrestartował swój komputer przed podejściem 
do egzaminów w trakcie konkursu. Proces odinstalowania, zainstalowania i zrestartowania 
jest naprawdę ważny, aby zapewnić właściwą konfigurację systemu Windows, umożliwiającą 
odpowiednią komunikację pomiędzy egzaminem a serwerem i PT. Jeżeli uczestnik (jego 
instruktor lub dział IT akademii) uruchomi PacketTracerSkillsAssessment Environment 
Check (znajdujący się w Course Catalog i na Class Home Page), uzyska się informację 
o Deployment Directory i wersji PT zawierającej PT 5.3.3. Jeśli nie, tę wersję należy 
zainstalować. 
 
 
 
 
 

http://www.cisco.com/go/netacad
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