
REGULAMENTO HACKATHON 2021 

 

A atividade Hackathon é promovida pela HAPPY CODE EDUCAÇÃO S.A., com sede na Av. 

Dermival Bernardes Siqueira nº 1.922, Swiss Park, Campinas/SP, CEP 13049-252, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 23.239.298/0001-92, doravante denominada (“Happy Code”), e tem por 

objetivo incentivar novos talentos criativos e empreendedores, estimulando o 

desenvolvimento de soluções digitais a partir de um desafio proposto. 

O Hackathon será realizado entre os dias 08 de Maio  28 de Junho de 2021, de forma remota, 

com o apoio das unidades da Happy Code através da página 
https://cursos.happycodeschool.com/hackathon-2021 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

Para a correta interpretação do presente Regulamento, os termos abaixo deverão ser 

entendidos conforme as definições ora estabelecidas: 

(i) Hackaton – atividade de incentivo a novos talentos criativos e empreendedores, a 

qual estimula o desenvolvimento de soluções digitais a partir de um determinado 

desafio; 

(ii) Participante – é a pessoa física de 07 (sete) a 10 (dez) anos e de 11 (onze) a 14 

(quatorze) anos que reside em território nacional; 

(iii) Unidade Happy Code – é qualquer unidade de negócio sob a Marca Happy Code 

que é jurídica e financeiramente independente da Happy Code.  

(iv) Representante Legal – são os responsáveis legais do Participante e que possuem 

legitimidade para inscreve-lo no Hackaton de acordo com o previsto no presente 

instrumento; e 

(v) Banco de Dados – é o conjunto de dados pessoais relacionados a pessoa natural 

ou identificável, em suporte eletrônico ou físico.   

 

1. HABILITAÇÃO À PARTICIPAÇÃO HACKATHON 

1.1. A participação no Hackathon é gratuita e está aberta a qualquer pessoa, em todo o 

território nacional, com idades entre 7 e 10 anos (kids) e 11 a 14 anos (teens), mediante 

autorização expressa do respectivo Representante Legal.  

  

2. INSCRIÇÕES  

2.1. Para participar do Hackathon, é necessário que o Representante Legal do Participante 

realize a inscrição gratuita via página oficial do evento 
https://cursos.happycodeschool.com/hackathon-2021 

https://cursos.happycodeschool.com/hackathon-2021


2.2. A realização da inscrição pelo Representante Legal do Participante implica prévia e 

integral aceitação de todos os termos e condições do presente regulamento e seus anexos.  

2.3. O Representante Legal é responsável pela veracidade das informações registradas no 

momento da inscrição.  

 

3. PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO  

3.1. A participação será em duplas e as equipes devem ser compostas por um aluno e um não 

aluno da Rede Happy Code, ou ainda, por dois não alunos. 

3.2. Somente serão avaliados projetos apresentados por equipes que obedeçam a formação 

indicada neste regulamento. 

3.3. A inscrição é em dupla, a qual deverá ser realizada via formulário de inscrições no site 

oficial do evento, e deve ser realizada até o dia 07 de junho às 23:59:59.  

3.4. Entre 08 e 28 de junho de 2021, para a competição na etapa local e regional, os grupos 

deverão desenvolver seus projetos, com o apoio e orientação da respectiva Unidade Happy 

Code. Os projetos envolvem o preenchimento de um canvas, um documento de pitch e a 

gravação de um vídeo de apresentação do projeto (pitch) de até 2(dois) minutos. 

3.5. Entre 09 e 12 de julho de 2021, para a competição na etapa nacional e com o apoio e 

orientação da respectiva Unidade Happy Code, os vencedores das etapas anteriores deverão 

reformular o vídeo, deixando o mais competitivo, para a etapa nacional. 

3.6. Entre 14 e 18 de julho de 2021, para a competição na etapa internacional e com o apoio 

e orientação da respectiva Unidade Happy Code, os vencedores da etapa nacional deverão 

reformular o vídeo, deixando o mais competitivo, para a etapa internacional.4. 

CRONOGRAMA DA COMPETIÇÃO. 

4.1. Início da Competição: o lançamento do Desafio acontecerá em 08/06/2021. Neste dia, 

também serão disponibilizados os materiais de apoio para cada Participante. 

4.2. Desenvolvimento da solução para o desafio proposto, sobre o tema educação financeira, 

cumprindo as etapas de Descoberta (estudo do tema e entendimento do desafio); Ideação / 

Prototipagem (com o preenchimento do Canvas) e Pitch (quando os membros devem fazer o 

Pitch e gravar um vídeo de apresentação da solução, com no máximo 2 minutos). 

4.3 Envio do projeto pelo Participante à Unidade Happy Code responsável até 29/06/2021. 

Cada Unidade Happy Code definirá o meio de recebimento dos projetos (por exemplo: 

WhatsApp, WeTransfer, E-mail entre outros). 

4.4 A avaliação dos projetos será feita em 4 seletivas: Local; Regional; Nacional e 

Internacional.  

 

5. PROJETOS  



5.1. Os projetos serão desenvolvidos a partir do tema educação financeira. 

5.2. O Participante, por meio de seu Representante Legal, cede a propriedade intelectual dos 

projetos à Happy Code, no ato da inscrição. 

5.3. Não serão aceitos projetos realizados previamente ou posteriormente à duração do 

Hackathon, ou que contemplem ideias ou ilustrações criadas antes do início do evento, que 

fujam do tema, ou apresentem vídeo com mais de 2 (dois) minutos de duração 

5.4 Não serão aceitos projetos de conteúdo imoral, ilegal, de cunho político/partidário, de 

caráter ofensivo, que violem a privacidade e a segurança ou, de qualquer forma, a legislação 

brasileira em vigor.  

5.5. O previsto nos itens 5.3. e 5.4. acima são hipóteses de desclassificação imediata do 

respectivo Participante. 

5.6. A falta da assinatura dos respectivos responsáveis pelos participantes, no regulamento e 

termo de uso de imagem, caracteriza desclassificação imediata da dupla. 

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO 

6.1. Os critérios de seleção, pontuação e julgamento dos projetos apresentados, obedecerão 

aos quesitos previstos no anexo I, sendo parte integrante e indissociável do presente 

regulamento. 

6.2. Serão analisados pela comissão julgadora os critérios de tecnologia e desenvolvimento, 

conteúdo educacional, gamificação e estética dos projetos apresentados, de acordo com as 

diretrizes pormenorizadas constantes do anexo I. 

6.2.1. A comissão julgadora será formada por 6 (seis) pessoas, sendo, 01 (um) membro da 

Happy Code, 01 (um) membro do patrocinador Logitech, 01 (um) membro da patrocinadora 

Alto Giro, 01 (um) membro da patrocinadora Radix, 01 (um) membro do patrocinador 

Bradesco e 01 (um) membro da patrocinadora Unicesumar.  

 

6.3. Na etapa Local, a respectiva Unidade Happy Code votará no melhor projeto de cada 

categoria de acordo com os critérios disponíveis no anexo I.  

6.4. O projeto vencedor da etapa Local referente a cada Unidade Happy Code (que inclui o 

canvas, pitch e o vídeo de apresentação) deve ser enviado pela respectiva unidade à Happy 

Code até o dia 07 de julho de 2021. 

6.5. A Happy Code formará uma comissão julgadora para as seletivas regionais, nacional e 

internacional. A cada etapa, a qual ocorrerá de acordo com o previsto no presente 

instrumento, serão divulgados os vencedores de cada etapa classificatória por categoria.  

6.5.1. A decisão da comissão julgadora é soberana, não cabendo qualquer recurso. 

6.5.2. A etapa Regional é dividida entre:  



Região 1 - Norte, Nordeste e Centro-oeste 

Região 2 - Sul 

Região 3 - Sudeste Capitais 

Região 4 - Sudeste Interior6.6. O resultado da etapa Regional será divulgado em 09/07/2021, 

a Nacional será divulgada aos participantes no dia 14/07/2021 e o resultado da etapa 

Internacional será anunciado em 20/07/2021. 

 

7. PREMIAÇÃO  

7.1 Etapa Local  

7.1.1 Os grupos vencedores da categoria local, receberão 01 (um) mouse Logitech G203 e 01 

(um) kit Logitech, por participante. 

7.2 Etapa Regional  

7.2.1 Os grupos vencedores da categoria regional, receberão 01 (um) Mouse Logitech G203, 01 
(um) Teclados G213 e 01 (um) kit Logitech por participante.  

 

7.3 Etapa Nacional 

7.3.1 Os grupos vencedores da categoria nacional, receberão 01 (uma) Caixa de som UE 

MEGABOOM 3, 01 (um) headset, 01 (um) kit Happy Code, 01 (um) Mouse Logitech G203, 01 (um) 

Teclado G213 e 01 (um) kit Logitech, por participante.  

7.4 Etapa Internacional  

7.3.1 Os grupos vencedores da etapa internacional receberão 01 (um) cockpits Logitech, 01 

(um) universal folio, 01 (um) tablet e 01 (um) kit Happy Code, por participante.  

7.5. Os prêmios são pessoais e intransferíveis, exclusivos aos membros das Equipes 

vencedoras. 

7.6. Após a entrega dos prêmios, a Happy Code ou quaisquer Unidade Happy Code não se 

responsabilizam pelo uso, rateio ou qualquer outro critério de divisão das premiações entre 

os membros das Equipes. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Todos os inscritos no Hackathon ganham 20% (vinte por cento) de desconto no Material 

Didático e na Mensalidade de qualquer curso da Happy Code (Curta Duração e Cursos 

Regulares), ministrado através de si ou por meio de qualquer Unidade Happy Code. O 

desconto Happy Code é válido para matrículas realizadas até 30 de setembro de 2021 

8.2. Todos os membros das equipes autorizam expressamente a Happy Code e os 

patrocinadores do evento a utilizar sua imagem, som e dados biográficos para fins educativos, 



em portfólios e demais materiais destinados à divulgação do Hackathon, demais iniciativas 

da organizadora, bem como para a elaboração de vídeos durante o prazo descrito no Termo 

que será firmado pelo Representante Legal de cada Participante. 

8.3. O Participante ao se inscrever no Hackathon autoriza a Happy Code, através de si e/ou 

da Unidade Happy Code, bem como os patrocinadores do evento, a divulgar o projeto 

desenvolvido, pelo período de até 5 (cinco) anos contados doo término do evento. A 

divulgação poderá ocorrer, incluindo, mas não se limitando a materiais de vendas, posts em 

redes sociais, sites, entre outros. 

8.4. A Happy Code, bem como os patrocinadores do evento, poderá armazenar, editar, usar, 

copiar, reproduzir e publicar a imagem dos membros das equipes (Participante), fotografada 

e/ou filmada, a qualquer tempo em toda e qualquer mídia, por meio da autorização de uso 

de imagem pelo Representante Legal que será formalizado quando da inscrição do 

Participante. 

8.5. Para participar do Hackathon não é necessária a aquisição de qualquer produto, bem ou 

serviço da Happy Code e/ou da Unidade Happy Code e/ou de qualquer terceiro. 

8.6. O Participante, através de seu Representante Legal,  garante que conta com a 

titularidade exclusiva, livre de toda carga ou limitação, de todos os direitos de propriedade 

intelectual sobre os projetos apresentados no Hackathon, de tal forma que a Happy Code 

e/ou qualquer Unidade Happy Code, bem como os patrocinadores do evento,  não serão, em 

nenhum caso, responsáveis por eventuais reclamações de terceiros, em relação a infrações 

de direitos de propriedade industrial e direitos autorais de qualquer tipo. 

8.7. Em caso de descumprimento das disposições deste regulamento, incluindo, mas não 

limitado à lesão de direitos de propriedade intelectual, o Participante que der causa será 

exclusivamente responsável perante a Happy Code, a qualidade Unidade Happy Code e 

quaisquer terceiros por todas as consequências decorrentes desse ato ou omissão. 

8.8. A Happy Code reserva-se ao direito de negar a participação de pessoas que violem 

direitos de propriedade intelectual e/ou copiem conteúdo dos quais não são proprietários. 

8.9. Casos excepcionais ou omissos serão resolvidos pela comissão julgadora da Happy Code. 

8.10. As inscrições que não atenderem aos requisitos dispostos neste regulamento, bem 

como qualquer Participante que, no decorrer do Hackathon, apresentar comportamento 

inadequado, será excluído do evento e, consequentemente, da competição. 

 

9. DA PROTEÇÃO DE DADOS 

9.1. Conforme o Artigo 7º, II e V, da Lei nº 13.709/2018 a Happy Code e qualquer Unidade Happy 

Code estão autorizadas a tratarem os dados pessoais do Participante e do Representante Legal para 

fins de obrigações legais e contratuais.  

(a) Conforme o Artigo 14º, Parágrafo Primeiro, da Lei nº 13.709/2018, a Representante Legal é quem 

deve consentir para que os dados pessoais do Participante sejam tratados pela Happy Code e por 



qualquer Unidade Happy Code, sendo certo que tal consentimento será formalizado no ato da 

inscrição do Participante. 

(b) A Happy Code e a Unidade Happy Code comprometem-se a (i) manter confidencialidade sobre 

todos os dados fornecidos e titularidade do Representante Legal e do Participante; (ii) não 

compartilhar ou repassar a terceiros os dados pessoais a que tiver acesso, exceto aqueles que sejam 

relacionados à atividade e para cumprimento das finalidades inerentes ao Hackaton e da legislação 

aplicável à espécie.  

© Na hipótese de término do Hackaton, bem como no término da finalidade para o uso dos dados 

pessoais, a Happy Code e a Unidade Happy Code comprometem-se a manter armazenados apenas os 

dados exigidos em razão das obrigações legais observados seus respectivos prazos.    

 

 

Anexo I  

Quesitos ref. seleção, pontuação e julgamento dos projetos apresentados 

 

 


