Regulamin konkursu programistycznego
„Festiwal gier”
1. Konkurs organizowany jest z okazji 70 lecia Polskiej Informatyki w ramach akcji
„Tydzień Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week)”.
2. Organizator: XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie we
współpracy z Małopolskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
3. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych z klas VII i VIII, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z Krakowa i powiatu krakowskiego.
4. Celem konkursu jest:
(1) rozbudzenie zainteresowań informatycznych wśród młodzieży,
(2) popularyzacja programowania,
(3) rozwijanie

kreatywności

i

nieszablonowego

myślenia

w

rozwiązywaniu

problemów,
(4) motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania
nowych umiejętności,
(5) kształtowanie postawy poszanowania i przestrzegania prawa autorskiego,
(6) promowanie osiągnięć uczniów i ich opiekunów naukowych.
5. Zadanie konkursowe polega na zaprogramowaniu autorskiej gry komputerowej. Gra
może należeć do dowolnego typu gier (zręcznościowe, przygodowe, fabularne, sportowe,
symulacyjne, strategiczne, logiczne, edukacyjne). Fabuła gry nie może promować
przemocy, nienawiści i innych niezgodnych z prawem zachowań. Integralną częścią gry
powinien być opis fabuły gry oraz instrukcja jej obsługi. Gra powinna działać na
komputerze z systemem operacyjnym Windows. Gra może zostać napisana w dowolnym
środowisku programistycznym np. Scratch, Python, C++, Java. Rozwiązaniem jest pakiet
składający się z pliku (plików) zawierających kod źródłowy oraz pliku wykonywalnego.
6. Zasady składania prac:
Uczniowie mają swoich opiekunów naukowych, którymi są nauczyciele (nie muszą to być
nauczyciele informatyki). Opiekun naukowy potwierdza samodzielność wykonania
zadania, zgłasza pracę na konkurs (załącznik nr 1) oraz potwierdza i przechowuje
oryginały zgody rodziców/prawnych opiekunów uczniów na udział w konkursie.
Formularz zgody w przypadku uczniów niepełnoletniego – załącznik nr 2, w przypadku
uczniów pełnoletnich załącznik nr 3.

Na adres mailowy xilo.festiwal.gier@gmail.com opiekun przesyła:


Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),



skan zgody dla każdego autora (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3),



link do miejsca z którego można pobrać pracę konkursową.

7. Projekt zgłoszony do konkursu musi być stworzony specjalnie i wyłącznie dla celów
niniejszego konkursu.
8. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
9. Praca może być wykonana w zespołach co najwyżej dwuosobowych.
10. Z jednej szkoły w konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów. Opiekun
naukowy może być opiekunem dowolnej liczby uczniów.
11. Terminy i przebieg konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
- I etap: składanie prac i wyłonienie finalistów
Prace na konkurs można zgłaszać od 29.10.2018 r. do 23.11.2018r.
Kryteria oceny prac:
a. poprawność działania,
b. autorskie

zdjęcia

lub

samodzielnie

wykonane

elementy

graficzne,

uwzględnienie w pracy prawa autorskiego,
c. nowatorski pomysł i kreatywność,
d. opis gry oraz instrukcja obsługi
e. estetyka wykonania.
Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do finału, a ich autorzy zostaną
zaproszeni na uroczystą galę, w trakcie której zaprezentują swoją grę.
Lista finalistów zostanie ogłoszona do 30.11.2018r na stronach internetowych
organizatorów: xilo.krakow.pl oraz pti.krakow.pl
- II etap:
6. 12.2018 r. - uroczysty finał w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Dąbrowskiej w Krakowie os. Teatralne 33. O dokładnej godzinie finaliści i ich
opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
W trakcie finału każdy autor lub zespół autorów będzie miał do dyspozycji
7 minut na zaprezentowanie Jury oraz Publiczności swojej gry. Następnie Jury uda się
na naradę, a publiczność będzie miała możliwość wypróbowania zaprezentowanych
gier i oddanie głosu na wybraną przez siebie propozycję.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody przyznane prze Jury oraz Nagroda
Publiczności
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach: xilo.krakow.pl oraz pti.krakow.pl
12. Postanowienia końcowe
(1) Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z polskim prawem. Uczestnicy muszą
przestrzegać praw autorskich i nie mogą zamieszczać w swoich pracach treści
powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne i niemoralne.
(2) Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac uznanych za
niesamodzielne.
(3) Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres xilo.festiwal.gier@gmail.com
lub telefonicznie: 607296021
Załączniki:
Formularz zgłoszenia pracy do konkursu – załącznik nr 1
Zgoda Rodzica/Prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie – załącznik nr 2
Zgoda ucznia pełnoletniego na udział dziecka w konkursie – załącznik nr 3

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie opiekuna
Zgłaszam pracę na konkurs „Festiwal gier”.
Tytuł pracy: ……………………………………………………….
1. Imię i Nazwisko autora: ………………………………………………..
2. Imię i Nazwisko autora ( w przypadku pracy zespołowej):
………………………………………………..
3. Imię i Nazwisko opiekuna: …………………………………………
4. Szkoła (nazwa i adres): …………………………………………………….
5. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………
Opiekun oświadcza przed Organizatorem, że projekt jest zgodny z regulaminem i z zasadami
obowiązującego prawa.

Oświadczam, że posiadam oryginały zgód na przystąpienie do konkursu „Festiwalu gier” podpisane
przez rodziców - prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów.

………………………………………………………………….
Data i podpis opiekuna

Załącznik nr 2

Zgoda na udział w konkursie „Festiwal gier”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Festiwal gier” organizowanych przez
XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie .

Kraków, ................................ r.

…………………………………..
(Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem danych osobowych Państwa dziecka
jest XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie z siedzibą os. Teatralne
33 i są one podawane w celach związanych z organizacją i przebiegiem konkursu Festiwal
gier.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
w powyższym celu
Kraków, ................................ r.

…………………………………..
(Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Informujemy, że:
1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia konkursu.
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie udziału w konkursie
7. Administrator nie przewiduje profilowania Twoich danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej
zgody.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

Kraków, ................................ r.

…………………………………………..
(Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Załącznik nr 3

Zgoda na udział w konkursie „Festiwal gier”
Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Festiwal gier” organizowanych przez XI Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie .

Kraków, ................................ r.

…………………………………..
(Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem danych osobowych Państwa dziecka
jest XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie z siedzibą os. Teatralne
33 i są one podawane w celach związanych z organizacją i przebiegiem konkursu Festiwal
gier.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
w powyższym celu
Kraków, ................................ r.

…………………………………..
(Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

Informujemy, że:
1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia konkursu.
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie udziału w konkursie
7. Administrator nie przewiduje profilowania Twoich danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej
zgody.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

Kraków, ................................ r.

…………………………………………..
(Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

