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REGULAMIN  

VII MISTRZOSTW POLSKI  

W PRACY Z TEKSTEM NA KOMPUTERZE 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Mistrzostwa organizuje Stowarzyszenie Interinfo Polska z siedzibą w Tychach we 

współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Tychach.  

2. Mistrzostwa odbędą się 14 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 w Tychach, ul Elfów 9. 

3. Konkurs będzie obejmował konkurencje związane z pracą z tekstem na klawiaturze 

komputera. 

§ 2 

Uczestnicy 

1. W mistrzostwach może wziąć udział osoba, która stosując metodę bezwzrokową biegle 

pisze na klawiaturze komputera. 

2. W każdej konkurencji rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:  

a) juniorzy młodsi – urodzeni w roku 2003 i później, 

b) juniorzy – urodzeni w latach 2002 – 1998, 

c) seniorzy – urodzeni w roku 1997 i wcześniej. 

3. Zgłoszenia do Konkursu w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik) 

należy przesyłać na adres stowarzyszenie@interinfopolska.org.pl do dnia 15 marca 

2018 r. 

4. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje nauczyciel lub rodzic. 

5. Do dnia 20 marca 2018 r. uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną 

o zakwalifikowaniu ich do konkursu. W przypadku wcześniejszego zamknięcia listy 

przyjęć, informacja ta będzie przekazana przed określoną w tym punkcie datą. 

6. O zakwalifikowaniu uczestnika do VII Mistrzostw Polski w pracy z tekstem na 

komputerze decydować będzie data zgłoszenia. 

7. Pierwszeństwo w przyjęciu zgłoszeń będą miały osoby, które aktywnie uczestniczyły 

w Klawiaturowym Wyzwaniu Interinfo Polska – V edycja. 

8. Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczestników, z zaznaczeniem 2 z nich do tzw. listy 

rezerwowej.  

9. Uczestnik będzie ponosił opłatę wpisową w wysokości 5 PLN.  

Wpłaty można dokonać na konto Stowarzyszenia - Orzesko-Knurowski Bank 

Spółdzielczy  23 8454 1040 2002 0036 5167 0001. 

Wpłaty należy dokonać po zakwalifikowaniu uczestnika do VII MP. 
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Opłaty wpisowej nie będzie ponosił uczestnik, który jest członkiem Stowarzyszenia 

Interinfo Polska. 

 

 

§ 3 

Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy mogą pisać na własnym sprzęcie (klawiatura, laptop). 

2. Podstawową konkurencją Mistrzostw będzie przepisywanie tekstu zapisanego w formie 

tradycyjnej (w specjalny sposób na kartce papieru).  

a. juniorzy młodsi oraz juniorzy będą przepisywali dwa różne teksty, każdy w czasie 

10 minut, 

b. seniorzy będą przepisywali jeden tekst w czasie 30 minut. 

3. Wynikiem konkurencji będzie ilość uderzeń netto (ilość uderzeń brutto pomniejszona 

o punkty karne - 50 za 1 niepoprawiony błąd) 

W przypadku prac juniorów młodszych i juniorów wynikiem będzie tzw. „lepsza praca”. 

Przekroczenie 0,50 % błędów będzie dyskwalifikowało pracę konkursową. 

4. Dodatkowa konkurencja (nieobowiązkowa) to audio-transcription (przypisywanie ze 

słuchu). 

5. Wynikiem konkurencji audio-transcription będzie ilość uderzeń netto (ilość uderzeń 

brutto pomniejszona o punkty karne – 50 za 1 niepoprawiony błąd) 

Przekroczenie 0,50 % błędów będzie dyskwalifikowało pracę konkursową. 

6. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez kilku zawodników, o miejscu 

zadecyduje procent błędów. 

7. Dla zwycięzców przewiduje się medale, dyplomy i nagrody ufundowane przez 

Stowarzyszenie Interinfo Polska, Zespół Szkół nr 2 w Tychach oraz pozyskanych 

sponsorów. 

8. Uczestnicy, mogą otrzymać dyplom weryfikacyjny po spełnieniu warunków, 

określonych w Regulaminie egzaminu weryfikacyjnego (www.interinfopolska.org.pl). 

Chęć uzyskania dyplomu weryfikacyjnego należy podać w momencie zgłoszenia 

uczestnika do Mistrzostw.  

§ 4 

Komisja Sędziowska 

1. Komisję Sędziowską powołuje Organizator. 

2. Wszystkie prace sprawdzane będą za pomocą programu „ZAV-Jury”. 

3. Komisja Sędziowska na bieżąco rozstrzyga wszelkie zgłaszane kwestie sporne, a jej 

decyzje są nieodwołalne. 
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4. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości techniczne uczestnik zgłasza bezpośrednio 

po zakończeniu pisania tekstu. Po odejściu od komputera nie będą one już uwzględniane. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach przeprowadzenia niniejszych Mistrzostw, wyłonienia 

zwycięzców, przyznawania nagród oraz ogłoszenia wyników laureatów w Internecie.  

a) Uczestnik pełnoletni potwierdzi ten fakt w dniu Mistrzostw własnoręcznym podpisem 

na liście. 

b) Uczestnik niepełnoletni dostarczy w dniu Mistrzostw oświadczenie (wzór 

w załączniku) podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia do regulaminu uzasadnionych zmian. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację wadliwie dostarczonych zgłoszeń 

np. zaginionych lub opóźnionych z winy poczty lub osób trzecich. 

4. Organizator nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdem na Konkurs. Może 

wskazać pobliskie miejsca noclegowe. 

5. Dodatkowe pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres email: 

 teresa.wawrzynek@gmail.com lub telefonicznie - 606-587-867. 

 

 

http://dz.u.nr/

