REGULAMIN
KONKURSU INFORMATYCZNEGO „INFORMIADA 2018”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
INFORMACJE OGÓLNE
§1.
1. Organizatorem konkursu „INFORMIADA 2018”, zwanego dalej „konkursem” jest
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ul. 3 Maja 17, 87-800
Włocławek.
2. Konkurs prowadzi Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
3. Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa.
CELE KONKURSU
§2.
Celem konkursu jest:
1) rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania
różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym;
2) pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej
wiedzy w praktycznym działaniu;
3) pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu;
4) promowanie uczelni, pracy szkół i nauczycieli;
5) wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach
wyższych;
6) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.
ZASADY OGÓLNE KONKURSU
§3.
1. Konkurs adresowany jest do uczniów/słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, zwanych
dalej „uczestnikiem”, zlokalizowanych na terenie województwa kujawskopomorskiego.
2. Wymogiem uczestnictwa w konkursie jest deklaracja dyrektora placówki dotycząca
przystąpienia do udziału w konkursie, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) I etap o charakterze interaktywnym odbędzie się w siedzibach placówek
uczestników;
b) II etap o charakterze interaktywnym odbędzie się w siedzibie organizatora.
4. Konkurs odbywa się przy użyciu „platformy informatycznej”, która zawiera instrukcję
postępowania. Uczestnicy konkursu wykonują zadania samodzielnie, bez udziału osób
trzecich.
5. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz
na otrzymywanie za pomocą wiadomości e-mail/sms informacji dotyczących oferty

edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. (załącznik nr 2
lub załącznik nr 3) do niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie jego wizerunku przez
Organizatora w celach związanych z realizacją konkursu.
7. Uczestnik na każdym etapie konkursu zobowiązany jest posiadać przy sobie ważną
legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
8. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
§4.
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są zarejestrować się na „platformie informatycznej”.
2. W celu rejestracji uczestników „platforma informatyczna” aktywna będzie od 16 marca
2018 roku do 26 marca 2018 roku, do godziny 23:59 pod adresem internetowym:
www.informiada.psww.pl
PRZEBIEG KONKURSU
Etap I
§5.
1.
2.
3.
4.

Etap I odbywa się w placówkach, które przystąpiły do udziału w konkursie.
Etap rozpocznie się 27 marca 2018 roku, test będzie dostępny od 8:00 do 16:00 .
Koordynatorem etapu jest nauczyciel wskazany przez dyrektora placówki.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wizytacji etapu w wybranych
placówkach.
§6.

Koordynator:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

organizuje przebieg etapu I w placówce;
jest opiekunem uczestników konkursu na każdym z jego etapów;
czuwa na prawidłowym przebiegiem i organizacją etapu I;
zapoznaje uczestników z regulaminem konkursu oraz instrukcją rozwiązania testu;
sporządza protokół wyników uczestników i przekazuje go Komisji konkursowej;
przysługuje mu bezpłatny udział w szkoleniu organizowanym przez organizatora.
§7.

1. Etap I polega na rozwiązaniu przez uczestnika testu na „platformie informatycznej”.
2. Czas na rozwiązanie testu wynosi 45 minut.
3. Etap I odbywa się zgodnie z instrukcją, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego
regulaminu oraz niniejszym regulaminem.
4. Wzór protokołu wyników stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

Etap II
§8.
1. Etap II odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
we Włocławku przy ul. Mechaników 3, 87-800 Włocławek.
2. Etap poprzedzony jest spotkaniem organizacyjnym dla uczestników oraz
koordynatorów, które odbędzie się o godz. 12:00.
3. Etap rozpoczyna się o godzinie 12:30.
4. Etap polega na rozwiązaniu przez uczestnika testu na „platformie informatycznej”.
5. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
§9.
1. Klasyfikacja uczestników zostanie ustalona na podstawie wyników osiągniętych
w etapie II.
2. Zwycięzcą zostanie uczestnik, który największą liczbę punktów w etapie II.
§10.
1. Komisja konkursowa po zakończenia etapu II ogłosi wyniki konkursu oraz zamieści je
na stronie internetowej www.pwsz.wloclawek.pl w zakładce „INFORMIADA 2018”.
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po ogłoszeniu wyników.
NAGRODY
§11.
Nagrody za udział w konkursie:
1) I miejsce – nagroda rzeczowa
2) II miejsce – nagroda rzeczowa
3) III miejsce – nagroda rzeczowa
KOMISJA KONKURSOWA
§12.
Werdykt oraz decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie służy od nich odwołanie.
§13.
W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) mgr inż. Marcin Kacprowicz;
2) mgr inż. Jarosław Struś;
3) Katarzyna Chymkowska.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§14.
1. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej i koordynatorzy nie mogą
objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać żadnych wskazówek dotyczących ich
rozwiązania.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na każdym z etapów konkursu Komisja
konkursowa lub koordynator odnotowuje każdorazowo w protokole wyników.
3. W przypadku niesamodzielnej pracy uczestnika Komisja konkursowa lub koordynator
przerywa pracę uczestnika i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne
z dyskwalifikacją w danym konkursie.
§15.
1. Testy zamieszczone na „platformie informatycznej” stanowią własność Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek
i są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.
U z 2017 r., poz. 880 ze zm.).
2. Bez pisemnej zgody, żadna część utworu nie możne być kopiowana, modyfikowana,
przechowywana w innych systemach informatycznych ani przetwarzana żadnymi
środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem kopiarek czy w inny
sposób.
3. Zamieszczenie utworu, opracowania, elementu graficznego lub innego utworu
pochodzącego z „platformy informatycznej” na innym serwerze www czy w publikacji
drukowanej jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą.
4. Wykorzystywanie utworów objętych prawem autorskim bez zgody autora jest zawsze
naruszeniem prawa autorskiego, również wtedy, gdy nie wiąże się z uzyskaniem
korzyści materialnych. Osiąganie korzyści materialnych może jedynie wpłynąć na
wysokość i formę odszkodowania przyznanego przez sąd, ale nie zmienia faktu
zaistnienia naruszenia praw autorskich.
§16.
1. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 i 5 (deklaracja , zgoda) należy dostarczyć do
siedziby organizatora najpóźniej 6 kwietnia 2018 roku, opatrzone dopiskiem
INFORMIADA 2018.
2. Wzory dokumentów oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na
stronie internetowej www.pwsz.wloclawek.pl w zakładce „INFORMIADA 2018”.
§17.
1. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdów i noclegów związanych z konkursem.
2. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na adres e-mail:
promocja@pwsz.wloclawek.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 600 528 665.

