
 

Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki 

- regulamin konkursu rekrutacyjnego 

1. Organizatorem konkursu Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki (zwanym dalej: Konkursem) jest Stowarzyszenie 

Talent z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 (zwanym dalej: Organizatorem). Wyniki konkursu są kwalifikacją 

na obóz organizowany w dniach od 24.09.2017 r. do 29.09.2017 r. we Władysławowie w ramach projektu Młodzi 

Mistrzowie Polskiej Informatyki finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej – Zadanie Publiczne 

pn.: Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych. 

 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej: Komisją) w składzie: 

 Ryszard Szubartowski – Przewodniczący 

 Marta Kwaśnik 

 Bartosz Łukasiewicz 

 Arkadiusz Piąsta 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie i uczennice z całej Polski zarejestrowani na stronie 

zadania.progamuj.edu.pl. 

Udział w konkursie należy poprzedzić wypełnieniem formularza dostępnego na stronie talent.edu.pl w zakładce 

Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w rankingu 

i zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu. 

5. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczestnika zadań zamieszczonych 

na zadania.programuj.edu.pl w konkursie Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki i przesłaniu rozwiązań poprzez 

stronę zadania.programuj.edu.pl od 06.09.2017r. (godz. 15:00) do 11.09.2017r. (godz. 22:00). 

6. W konkursie do rozwiązania będzie co najmniej 10 zadań. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększania liczby 

zadań w trakcie trwania konkursu. 

7. Kryteriami dodatkowymi kwalifikacji na obóz są: wyniki osiągane przez daną osobę 

w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach i konkursach informatycznych w ciągu ostatnich 2 lat 

oraz motywacja uczestniczenia w projekcie (deklarowane poprzez formularz online dostępny na stronie talent.edu.pl 

w zakładce Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki. 

8. Lista osób zakwalifikowanych na obóz zostanie opublikowana do dnia 14.09.2017r. do godziny 15:00 na stronie 

talent.edu.pl/ 

9. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

10. Wszelkie kwestie nieokreślone w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygać Komisja, której decyzje są ostateczne 

i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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