Академія Економіки в Радомі оголошує
КОНКУРС IT GURU
Ідея конкурсу
Метою Конкурсу є популяризація знань у галузі ІТ та мотивації молоді до вивчення
моделювання алгоритмів і знання мов програмування. Основний предмет Конкурсу
включає в себе питання з галузі графіки, математики та програмування .

І місце: відсутність оплати за навчання в І семестрі (навіть до 1850 безкоштовно!)
II місце: 50% знижка за навчання в І семестрі (навіть до 925 безкоштовно!)
III місце: 25% знижка за навчання в І семестрі (навіть до 465 безкоштовно!)

Важливі терміни:
Початок прийому заявок: 01.04.2017

Закінчення прийому заявок: 15.05.2017

Результати конкурсу: 25.05.2017

Запрошуємо до участі в конкурсі!!! Не пропустіть шанс
навчатися у Польщі безкоштовно !

Правила конкурсу IT GURU
Загальні положення
1. Конкурс організований під назвою «IT GURU» , далі іменується "Конкурс".
2. Організатором Конкурсу є Академія Економіки в Радомі.
3. Конкурс стосується написання Калькулятор для операційної системи android 4.0 і вище,
а також зйомки фільму на тему, « Як я уявляю собі навчання в академії економіки в
Радомі».

Умови та правила участі
1. Учасником Конкурсу може бути кожен кандидат який запишкться

на навчання в

Академію Економіки в Радомі.
2. Умовою участі в Конкурсі є розміщення оголошення про конкурс у своєму профілі на
vk.com посилання з соціальних мереж, надіслання готової роботи польською мовою і
знятого відео на електронну адресу: konkurs@wsh.pl до 15 травня 2017 року.
3. Учасник Конкурсу зобов'язаний вказати свої особисті дані: ім'я, прізвище, адреса
електронної пошти, номер контактного телефону та адресу місця проживання.
4. Умовою для участі у конкурсі є виконання наступних вимог:

- базова складова калькулятора ( +, —, *, /, %, +/— , AC )
- мова програмування Java
- графічний інтерфейс
- декілька екранів

- код не меньше ніж 100 лінійок
- коментарі
- додаткові функції ( cos, sin, tag )
- фільм повинен бути не довше 60 секунд.

Хід конкурсу
1. Конкурс проводиться в один етап.
2. Завдання учасників самостійне написання мобільного додатку і зйомки фільму « Як я
уявляю собі навчання в Академії Економіки в Радомі».

3. Робота може бути виконана тільки індивідуально. Робота в групі оцінюватися не будуть.
4. Кожна надіслана на Конкурс робота має містити заяву про те, що робота не є плагіатом
і заяву про не порушення авторських прав (додаток № 1).
5. Конкурсне журі буде оцінювати змістову та мовну правильність надісланих робіт,
винахідливість в заданій темі, здатність до аналітичного мислення, а також уміння
проводити фінансовий аналіз підприємства.

Терміни конкурсу
Початок прийому заявок: 01.04.2017
Закінчення прийому заявок: 15.05.2017
Результати конкурсу: 25.05.2017

Нагороди
1. Роботи будуть оцінюватись конкурсним журі.
2. Призначення нагород буде вирішувати кількість балів, отриманих від конкурсного журі у
співвідношенні: 70% - робота, 30% - фільм.
3. Призами в конкурсі є:
І місце: відсутність оплати за навчання в І семестрі в розмірі 1850 злотих.
II місце: 50% знижка оплати за навчання в І семестрі в розмірі 925 злотих .
III місце: 25% знижки на оплату за навчання в І семестрі в розмірі 465 злотих.
4. Кожен учасник Конкурсу отримує гарантовану знижку за навчання в І семестрі в розмірі
10%.
5. Володарі призів будуть повідомлені по електронній пошті на вказану вами адресу
(електронної пошти) протягом трьох днів з моменту винесення вердикту.

Кінцеві положення
1. Конкурс стосується тільки одного напряму навчання.
2. На студентів, які приймають участь в цьому конкурсі,інші знижки не поширюються .
3. У разі одночасного початку навчання двох напрямів, знижка розповсюджується на
напрямок, який пов'язаний з меншими оплатами за навчання.
4. У разі відмови від навчання в терміні до IV семестру навчання студент зобов'язаний
покрити різницю у відношенні до повної суми за навчання.

Правила вступають в силу з 01.04.2017

Додаток № 1 до Конкурсу

……………......., день ……………………..
………………………………………………………….
( ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ КАНДИДАТА)

………………………………………………………….
(АДРЕСА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ)

………………………………………………………….
(НОМЕР ТЕЛЕФОНУ)

ЗАЯВА
Освідомлений/а про кримінальної відповідальності за дачу неправдивих показань, я
заявляю, що надіслана конкурсна робота на тему:
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

була написана мною самостійно.
Одночасно я заявляю, що вищевказані роботи:
− не порушує авторських прав у відповідності з законом від 4 лютого 1994 року про
авторське право і суміжні права (Законодавчий Вісник 2000 року. № 80, поз. 904, з
поправками) і особистих прав, які охороняються цивільним правом, а також не містить
даних та інформації, які я отримав/ла неприпустимим чином.

…………………………………………………
(ПІДПИС КАНДИДАТА)

