Vážený záujemca o súťaž ROBOCUP,
pre zaradenie medzi účastníkov súťaže ROBOCUP, ktorá je jednou zo súťaží podporovaných v
rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie", je potrebné, aby si
nám vyplnil základné kontaktné údaje o sebe. Tieto údaje nám poslúžia na to, aby sme ťa vedeli
zaradiť ako účastníka tejto súťaže. Každý je povinný uviesť meno, priezvisko, vlastný e-mail.
Tvoje meno, priezvisko a e-mail slúžia na vytvorenie prístupu (login, heslo) na stránke
https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/725561?lang=sk, kde vyplníš všetky údaje potrebné
pre vypracovanie Karty účastníka. Ak si s ich vyplnením nebudeš vedieť rady, popros o pomoc
učiteľa, ktorého si v časti "Základné údaje o škole" uviedol ako kontaktnú osobu. Vyplnenie
všetkých údajov v dotazníku je podmienkou, aby si mohol byť vedený ako účastník súťaže.
Počet súťažiacich nie je obmedzený. Náklady na súťaž (v rozsahu strava a ubytovanie)
budú hradené 120 účastníkom, pričom pri výbere budú uprednostnení žiaci škôl, ktoré sú
zapojené do projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie". Ostatní účastníci si budú
hradiť súťažné náklady vo výške 39,- € za jedného účastníka.
20 vybratým účastníkom z Bratislavského kraja budú hradené náklady z prostriedkov CVTI SR.
Ak ešte nemáš konto na portáli https://registracia.itakademia.sk/, po vyplnení prihlášky
ti bude zaslaný mail s prístupom na vyššie uvedenú stránku, kde vyplníš potrebné údaje (mail
nepríde okamžite, prihlášky spracúvame postupne cca 2-3 krát týždenne).
Ak sa zaregistruješ a budeš vybraný medzi účastníkov, ktorým budú náklady na súťaž hradené,
ďalšie informácie budú zaslané mailom tebe, resp. tebou uvedenej kontaktnej osobe. Ostatní
účastníci, ktorí sa prihlásili do súťaže a neboli vybraní na preplatenie nákladov, budú
informovaní e-mailom mimo aktivít projektu.
Vyplnenie všetkých údajov v záväznej prihláške, vyplnenie registrácie a prihlásenie sa na aktivitu
je podmienkou, aby si bol zaradený do súťaže.
V prípade akýchkoľvek otázok k prihláseniu alebo registrácii kontaktuj:
Róbert Hajduk (Tel: 055 234 1285), e-mail: sutaze@itakademia.sk
V prípade akýchkoľvek otázok k súťaži kontaktuj:
Stanislav Slačka (Tel: 048 413 98 03), e-mail: sutazesvs@itakademia.sk
Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať od 6.2.2018 12:00 hod do 20.2. 2018 23:59 hod.
Aj keď prihlásenie a registrácia je trošku komplikovanejšia, podpora súťaže prostredníctvom
projektu nám dáva možnosť robiť ju prístupnejšou a kvalitnejšou.
Doplňujúce informácie o súťaži nájdete na stránke: https://www.svs.edu.sk/robocup
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Kritériá na výber účastníkov súťaže Robocup 2018 v rámci národného projektu IT akadémia vzdelávanie pre 21.storočie mimo BA kraj
1. Zapojenie školy, za ktorú žiak súťaží, do projektu IT Akadémie (0b - nezapojená,
30b - zapojená škola).
2. Zapojenie žiaka do súťaže Robocup v predchádzajúcich ročníkoch (0b – nezapojil sa,
15b - zapojil sa).
3. Zapojenie žiaka do inej robotickej súťaže - napr. Robotický Battle na Alejovej (RBA),
Trenčiansky robotický deň, FIRST LEGO League, Robotická Liga, G-Robot, RoboRave,
Istrobot (nezapojil sa – 0b, zapojil sa - za každú súťaž 10b, maximálne 30b).
Kritériá na výber účastníkov súťaže Robocup 2018 z BA kraja
1. Zapojenie žiaka do súťaže Robocup v predchádzajúcich ročníkoch (0b – nezapojil sa,
15b - zapojil sa).
2. Zapojenie žiaka do inej robotickej súťaže - napr. Robotický Battle na Alejovej (RBA),
Trenčiansky robotický deň, FIRST LEGO League, Robotická Liga, G-Robot, RoboRave,
Istrobot (nezapojil sa – 0b, zapojil sa - za každú súťaž 10b, maximálne 30b).
Postup pri výbere účastníkov súťaže, ktorým budú preplatené náklady z národného projektu
Prihlasovanie bude uzavreté dňa 20.2.2018 o 23:59 hod.
Ak celkový počet prihlásených súťažiacich (okrem BA kraja) prekročí počet 120, bude
zostavený rebríček podľa kritérií uvedených vyššie.
1. Zo zostaveného rebríčka budú náklady na súťaž uhradené 120 žiakom s najvyšším
počtom bodov.
2. Organizátor si vyhradzuje právo posunúť hranicu nižšie, prip. vyššie, ak mu kritériá
neumožnia vybrať práve 120 účastníkov.
3. Mená vybraných súťažiacich budú oznámené mailom kontaktnej osobe, uvedenej
v prihlasovacom formulári a zverejnené na stránke https://www.svs.edu.sk/robocup a
stránke http://itakademia.sk.
4. Vybraný účastník je povinný do 2 dní (48 hodín) po odoslaní emailovej informácie
o výbere potvrdiť svoju účasť. V opačnom prípade bude nahradený prvým účastníkom
pod čiarou, ktorému budú uhradené náklady na súťaž.
5. Zmeny členov tímu sú prípustné len po dohode s organizátorom a to do 23.2.2018.
Zmeny po tomto termíne už nebudú povolené.
6. V prípade, že súťažiaci odmietne, respektíve zruší svoju účasť na súťaži menej ako 5 dní
pred súťažou, jeho miesto organizátor nebude dopĺňať ďalším prihláseným.
Rovnaký postup sa uplatní pri výbere 20 účastníkov z BA kraja, ktorým budú uhradené náklady
na súťaž z rozpočtu CVTI SR.
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