
 

 

Romanian Master of Informatics 2018 

 w ramach projektu  

Sukces Informatyką Pisany  

 

Regulamin konkursu rekrutacyjnego 

 

1. Organizatorem konkursu rekrutacyjnego  (zwanym dalej: Konkursem) jest Stowarzyszenie Talent z 

siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 (zwanym dalej: Organizatorem). Najlepsi uczestniczy Konkursu 

wezmą udział w obowiązkowym zgrupowaniu przygotowującym w dniach od 23.09.2018 do 28.09.2018 we 

Władysławowie (dalej: Zgrupowanie) oraz wyjeździe na międzynarodowe zawody Romanian Masters of 

Informatics w Bukareszcie w Rumunii które odbędą się w dniach od 10.10.2018 do 13.10.2018 (dalej: RMI) 

w ramach projektu Sukces Informatyką Pisany finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji 

Narodowej – Zadanie Publiczne pn.: Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych. Termin 

wyjazdu będzie rozszerzony o 2-3 dni potrzebne na podróż i aklimatyzację. 

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

składzie: 

 Ryszard Szubartowski – Przewodniczący 

 Marta Kwaśnik 

 Arkadiusz Piąsta 

 Bartosz Łukasiewicz 

 Sebastian Szubartowski 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie i uczennice szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych z całej Polski zarejestrowani na stronie olimpiada.progamuj.edu.pl , przy czym należy 

pamiętać, że zawody RMI są organizowane na poziomie Seniorów, czyli odpowiedniku polskich szkół 

ponadgimnazjalnych.  

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

zakładce „Romanian Masters of Informatics 2018 - Sukces Informatyką Pisany”. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest m.in. wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w 

rankingu i zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu. 

http://zadania.oig.edu.pl/
http://www.talent.edu.pl/


 

5. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczestnika zadań zamieszczonych na 

olimpiada.programuj.edu.pl w konkursie Sukces Informatyką Pisany i przesłaniu rozwiązań poprzez stronę 

olimpiada.programuj.edu.pl w dniu 25.08.2018r.  

 

6. Przewiduje się organizację jednej rundy konkursowej.  

Start – 25 sierpnia 2018r. (sobota) godzina 09:00  

Koniec – 25 sierpnia 2018r. (sobota) godzina 14:00  

7. W konkursie do rozwiązania będą minimum  trzy zadania, za które można otrzymać po 100 punktów za 

rozwiązanie każdego z nich. Organizator ma prawo dodać jedno zadanie do rozwiązania podczas trwania 

konkursu, jednak nie później niż na dwie godziny przed zakończeniem konkursu. Za czwarte zadanie można 

otrzymać 100 punktów.  

Dodatkowe 100 punktów można otrzymać za dotychczasowe wyniki zgodnie z opisem w pkt 8 poniżej.  

Łącznie maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi  

- 400 - w przypadku trzech  zadań do rozwiązania, 

- 500 – w przypadku czterech zadań do rozwiązania.  

8. Kryteriami dodatkowymi kwalifikującymi do udziału w wyjeździe będą:  

- wyniki osiągane przez daną osobę w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach i konkursach 

informatycznych w ciągu ostatnich 12miesięcy,   

- motywacja uczestniczenia w wyjeździe RMI (deklarowane poprzez formularz online dostępny na stronie 

talent.edu.pl w zakładce Sukces Informatyką Pisany).  

- przesłanie w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów i zgód do realizacji wyjazdu tj. 

w ciągu 2 dni po otrzymaniu odpowiedniej wiadomości email, która zostanie przesłana na adres email 

podany w zgłoszeniu nie wcześniej niż 27.08.2018.,  

- pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się na żywo przy użyciu środków 

komunikacji bezpośredniej w dniach 27-29.08.2018. Osoby, które będą miały ją odbyć zostaną 

poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną. Brak odbycia rozmowy lub jej negatywne przejście jest 

równoznaczne z brakiem kwalifikacji na wyjazd.  

 

9. Ranking zostanie opublikowany do dnia 30.08.2018r. do godziny 17:00 na stronie talent.edu.pl 

 

10.  W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana na wyjazd podczas pobytu na Zgrupowaniu uzyska rażąco 

niskie wyniki i/lub jej zachowanie zostanie uznane za niegodne udziału w wyjeździe kwalifikacja zostanie 

jej cofnięta.  

 

11. W przypadku, gdy organizator RMI odwoła lub przesunie datę zawodów Organizator będzie starał się 

zorganizować wyjazd na inne zawody międzynarodowe, jednak w przypadku kiedy może się to okazać 

niemożliwe uczestnicy konkursu nie mają prawa do uzyskania żadnej rekompensaty.  

http://www.talent.edu.pl/


12. Komisja ma obowiązek weryfikowania, czy uczestnicy Konkursu uczestniczą w nim w sposób uczciwy i 

użyć wszelkich dostępnych metod i środków celem zapobiegania wszelkim nadużciom. 

 

13. Nie przewiduje się procesu reklamacyjnego.  

 

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

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

Proces rekrutacyjny, przygotowanie i realizacja zgrupowania oraz przygotowanie i realizacja wyjazd na 

zawody RMI 2018 są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programy 

wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


