HackTheCrisisCyrpus is a community event intended for finding
solutions to the many problems arising from the spread of COVID-19. In
addition, its goal is to learn, collaborate and interact with people with
various backgrounds, might they be developers or not. We value the
participation of each member of the community and want everyone
involved to have an enjoyable and fulfilling experience. Accordingly, all
members of the team and participants are expected to show respect and
courtesy to others throughout the event. To make clear what is expected,
all the members of the team, the participants, the sponsors, the mentors and
anyone else participating in HackTheCrisisCyprus are required to conform to
the following Code of Conduct. Organizers will enforce this code
throughout the event. Anyone asked to stop any harassing behavior are
expected to comply immediately and participants violating these rules
may be asked to leave the hackathon at the sole discretion of the
organizers. Thank you for helping make this a welcoming, friendly place
for all.
Be Respectful Be kind to others. Do not insult or put down other
participants. Behave professionally. Remember that harassment and
racist, sexist, or exclusionary jokes are not appropriate for this event*. In
addition, attendees should not use sexualised images, activities, or other
material both in their hacks or during the event.
*Harassment includes offensive verbal comments related to gender, sexual orientation, disability, physical
appearance, body size, race, religion, sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, following,
harassing photography or recording, sustained disruption of talks or other events, inappropriate physical contact,
and unwelcome sexual attention.

Be Thoughtful In the spirit of education and inclusiveness, there may be
minors participating in the hackathon. Keep this in mind when speaking.
Be Open We welcome attendees from all backgrounds. This event is
about increasing the overall amount of learning, partnership, and
engagement in the developer community.
Be Awesome Do your best and believe in yourself.
If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or
have any other concerns, please contact the organizers at hackcyprus@projectcel.com

Η διοργάνωση HackTheCrisisCyprus είναι μια κοινωνική προσπάθεια με
στόχο την επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν από την εξάπλωση του
COVID-19. Επιπλέον, προορίζεται για μάθηση, συνεργασία και εμπλοκή
διαφόρων επαγγελματιών, προγραμματιστών και μη. Εκτιμούμε τη
συμμετοχή κάθε μέλους της κοινότητας και θέλουμε όλοι οι
συμμετέχοντες να έχουν μια ευχάριστη και εκπληκτική εμπειρία.
Κατά συνέπεια, όλο το προσωπικό και οι συμμετέχοντες αναμένεται να
δείξουν σεβασμό και ευγένεια σε άλλους σε όλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης. Για να καταστεί σαφές τι αναμένεται, όλο το προσωπικό, οι
συμμετέχοντες, οι εθελοντές, οι μέντορες και χορηγοί στο
HackTheCrisisCyprus πρέπει να συμμορφώνονται με τον ακόλουθο
κώδικα δεοντολογίας. Οι διοργανωτές θα επιβάλουν αυτόν τον κώδικα
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Να είστε προσεκτικοί
Στο πνεύμα της εκπαίδευσης και της συμπερίληψης όλων, μπορεί να
υπάρχουν ανήλικοι που συμμετέχουν στο HackTheCrisisCyprus. Έχετε
αυτό κατά νου όταν μιλάτε.
Να είστε ανοιχτοί
Καλωσορίζουμε τους συμμετέχοντες από κάθε υπόβαθρο. Αυτή η
εκδήλωση αφορά την ενίσχυση της μάθησης, της συνεργασίας και της
συμμετοχής στην κοινότητα της Κύπρου.
Be Awesome! Κάνετε το καλύτερό σας και πιστέψτε στον εαυτό σας.
*Οι συμμετέχοντες που παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες μπορεί να
κληθούν να εγκαταλείψουν το hackathon κατά την αποκλειστική κρίση
των διοργανωτών.

