С ПОДАВАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ НА
СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
“Вие” означава подалия решението
„Ние” или „нас” означава НАСА и нейните партньори от International Space Apps
Challenge.
Как да подадем решение: International Space Apps Challenge ще се провежда на
специално обозначено място, с начало 29 април 2017г. За да може да участвате в
International Space Apps Challenge, трябва да се регистрирате преди тази дата на:
https://2017.spaceappschallenge.org/auth/signup, или лично на специално обозначеното
място.
За да изпратите Вашето решение, изберете бутона „Изпратете решение”, отговарящ на
съответното предизвикателство.
1. Подаване на решението:
Всички решения трябва пряко да адресират едно или няколко от предизвикателствата на
International Space Apps Challenge, както е описано на
https://2017.spaceappschallenge.org/challenges/, за да отговарят на условията за публикуване
в Интернет. С подаване на решението Вие разрешавате на НАСА да показва, копира,
комбинира, събира, разпространява и размножава Вашето решение при нужда и в
подкрепа на International Space Apps Challenge. Всички решения ще бъдат проверявани
преди публикуването им в Интернет.
2. Име на решението:
Решения няма да се приемат, ако те включват:
•
Заплашителен, обиден или неприличен език
•
Лични нападки
•
Расистки думи (включително насяващи омраза) на основата на раса, произход,
възраст, пол, сексуална ориентация, религия или физически недъзи
•
Порнографско или друго съдържание, нарушаващи закона
•
Съдържание, рекламиращо търговия на конкретни стоки и услуги
•
Поверителна информация
•
Решения, за които подалият ги не може правдоподобно да докаже авторско или
други права на интелектуалната собственост
•
Лични данни (например социалноосигурителен номер, пощенски и електронен
адрес, телефонни номера)

3. Интелектуално право:
Всички публикувани решения ще са обществено достъпни за сваляне и ползване. Вие се
съгласявате да предоставите оригиналното съдържание (т.е. съдържанието, създадено от
Вас за целите на International Space Apps Challenge) свободно и без никакви ограничения,
или, най-малко, под формата на лицензиран отворен код според правилата на Инициатива
„Отворен код”: http://www.opensource.org/docs/osd. Ако не упоменете конкретен лиценз,
НАСА ще разпространи Вашето оригинално съдържание с лиценз на Apache 2.0. Вижте
повече на: http://www.opensource.org/licenses/Apache-2.0.
4. Използване на съдържание от трети лица:
Ако Вашето решение изисква използването на съдържание с източник различен от НАСА
(например база данни или кодове), Ваша е отговорността да гарантирате, че съдържанието
на Вашето решение е достъпно без ограничение, или поне е лицензирано с отворен код
според правилата на Инициатива „Отворен код” http://www.opensource.org/docs/osd.
Примерни лицензи може да откриете на: http://www.opensource.org/licenses. Изцяло Ваша
е отговорността да проучите или потвърдите съдържанието на Вашето решение преди да
го подадете. Лиценз, който е приложим със съдържанието на Вашето решение, трябва
бъде означен в документацията, придружаваща решението. Решение, което не включва
подходящата лицензна документация за съдържанието, няма да бъде прието за
публикуване в Интернет.
5. Гаранции:
Вие представяте и гарантирате, че имате достатъчно права да упълномощите
публикуването и размножаването на Вашето предизвикателство в подкрепа на International
Space Apps Challenge, както и да упълномощите трети лица да ползват съдържанието,
независимо дали това съдържание е Ваша или собственост на трети лица. (според текста
на раздел „Съдържание, използвано от трети лица” от това Споразумение). Изцяло Ваша
е отговорността за Вашето предизвикателство. Това означава, че Вие носите отговорност,
ако Вашето предизвикателство се определя като 1/ осквернително, обидно, унизително,
оскърбително, дръзко или по друг начин неподходящо 2/ нарушава законите, правилата и
регламентите, или 3/ засяга или представлява присвояване на интелектуални права или
поверителна информация от трети лица. Ние си запазваме правото да премахнем Вашето
предизвикателство от Интернет сайта на International Space Apps Challenge по наше
усмотрение и по всяко време.
6. Публичност:
С изключение на случаите, когато това е забранено, наред с подаване на
предизвикателството, Вие давате и Вашето съгласие да се използва името Ви, и/или
информация за Вашия град или страна, както и информация за Вашето предизвикателство

за рекламни цели, свързани с International Space Apps Challenge във всякакъв
информационен вид, навсякъде по света, без допълнително разрешение, заплащане или по
други съображения.
7. Отговорност:
Вие се съгласявате да освободите НАСА и партньорите й от отговорност срещу всякакви
искове, причинени от нарушаване от Ваша страна на представителност, гаранции или
задължения в настоящото Споразумение, включително искове, свързани с използването на
съдържание от Вашето предизвикателство. Вие поемате всички рискове, произтичащи от
Вашето предизвикателство. Следователно Вие се отказвате и от всякакви претенции или
причини пораждащи действия срещу НАСА, федералното правителство на САЩ и
служителите в неговите министерства и агенции за евентуални щети или вреди от
всякакво естество (било съществуващи или породени в последствие, било преки, непреки
или косвени, било предвидими или не), произтичащи от подаване на Вашето
предизвикателство в International Space Apps Challenge.
.

