Pokyny pre prihlásenie na krúžok
Prihlásenie:
Na krúžok je potrebné sa záväzne prihlasovať prostredníctvom stránky http://itakademia.sk/ výberom
konkrétneho krúžku.
Kapacita každého krúžku je obmedzená. Vekové rozmedzie je určené pre každý krúžok v jeho anotácii.
Krúžok je určený pre účastníkov s trvalým pobytom na Slovensku, mimo Bratislavského kraja. Po
uzavretí prihlasovania, v prípade, že celkový počet prihlásených záujemcov prekročí maximálny počet,
bude zostavený rebríček prihlásených záujemcov podľa zapojenosti do mimoškolských aktivít so
zameraním na matematiku, informatiku, prírodné respektíve technické vedy na základe údajov
uvedených v prihláške. Za každú mimoškolskú aktivitu žiak získa jeden bod. Za to, že škola, ktorú
navštevuje je IT Akadémia partner, získa záujemca 5 bodov.
Výber sa spraví nasledovne:
1. Na základe pridelených bodov sa zostaví rebríček prihlásených. Záujemci s najvyšším počtom
bodov budú vybraní na krúžok tak, aby bola naplnená kapacita krúžku.
2. V prípade, že nie je možné vybrať presný počet záujemcov, uprednostnia sa záujemci s väčším
zapojením do aktivít so zameraním na informatiku a úspechmi v súťažiach a olympiádach
zameraných na prírodné vedy (respektíve technické vedy), matematiku a informatiku, v tomto
poradí.
3. Ak ani pravidlo 2 neumožní presne vybrať presný počet účastníkov krúžku, prednosť majú tí,
ktorých škola je IT Akadémia partner v rámci tohto národného projektu, následne záujemci,
ktorí sa ešte nezúčastnili v rámci projektu krúžku s rovnakým, alebo podobným zameraním.
4. Ako posledné kritérium sa zoberie kritérium času prihlásenia na daný krúžok.
Záujemci, respektíve ich rodinní príslušníci, budú informovaní o ich zaradení, respektíve nezaradení na
krúžok.
Registrácia účastníka:
Registrácia každého účastníka krúžku prebieha na stránke https://registracia.itakademia.sk Prístup
(prihlasovacie meno a heslo) dostane každý vybraný účastník tábora. V registrácii vyplní všetky údaje
potrebné pre vypracovanie Karty účastníka. Po prihlásení na denný IT tábor prostredníctvom portálu,
účastník mailom dostane prihlášku, ktorú podpísanú (v prípade neplnoletosti účastníka podpísanú
zákonným zástupcom) prinesie v prvý deň konania krúžku.
V prípade akýchkoľvek otázok k prihláseniu alebo registrácii kontaktujte RNDr. Róberta Hajduka, PhD.
(tel: 056 234 1285, e-mail: popularizacia@itakademia.sk)
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