
1 

 

REGULAMIN  

VIII  MISTRZOSTW  POLSKI  

W PRACY Z TEKSTEM NA KOMPUTERZE 

ROZGRYWKI FINAŁOWE 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Mistrzostwa organizuje Stowarzyszenie Interinfo Polska z siedzibą w Tychach przy ulicy 

Elfów 9 we współpracy z Zespołem Szkół Łączności w Krakowie. 

2. Finał Mistrzostw Polski odbędzie się w formie on-line w dniu 24 października 2020 r. 

za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://konkursy-interinfo.pl 

3. Konkurs będzie obejmował konkurencję związaną z pracą z tekstem na klawiaturze 

komputera. 

§ 2 

Uczestnicy 

1. W Finale VIII Mistrzostw Polski może brać udział uczestnik, który został wyłoniony 

w eliminacjach i potwierdził uczestnictwo w finale Mistrzostw Polski (które pierwotnie 

miały odbyć się w Zespole Szkół w Łączności w Krakowie). 

2. Rywalizacja konkursowa odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:  

a) juniorzy młodsi – urodzeni w roku 2005 i później, 

b) juniorzy – urodzeni w latach 2004 – 2000, 

c) seniorzy – urodzeni w roku 1999 i wcześniej. 

3. Od dnia 10 października nastąpi zalogowanie uczestników finału VIII Mistrzostw Polski 

na platformie: https://konkursy-interinfo.pl.   

4. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym uczestnik finału 

otrzyma login i hasło dostępowe do platformy konkursowej. 

5. Do dnia 15 października 2020 r. uczestnik potwierdzi otrzymanie loginu i hasła 

dostępowego na adres: stowarzyszenie@interinfopolska.pl. 

6. Rejestracji dokona Stowarzyszenie Interinfo Polska. 

§ 3 

Przebieg konkursu 

1. Finał VIII Mistrzostw Polski w pracy z tekstem na komputerze będzie się składał tylko 

z podstawowej konkurencji Mistrzostw: przepisywanie tekstu. 

2. Finał odbędzie się w dniu 24 października 2020 r. w godzinach: 00.01 – 23.59. Każdy 

z uczestników dowolnie wybiera sobie godzinę przystąpienia do Mistrzostw Polski. 

3. Każdy z uczestników będzie przepisywał dwa różne teksty, każdy w czasie 10 minut. 
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4. Do klasyfikacji generalnej będzie brana pod uwagę tzw. „lepsza praca”. Wynikiem będzie 

ilość uderzeń netto (ilość uderzeń brutto pomniejszona o punkty karne – 50 za 

niepoprawiony błąd). 

Przekroczenie 0,50 % błędów będzie dyskwalifikowało pracę konkursową. 

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

zadecyduje procent błędów. 

§ 4 

Nagrody 

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

Stowarzyszenie Interinfo Polska, Zespół Szkół Łączności w Krakowie oraz pozyskanych 

sponsorów. 

2. Nagrody, dyplomy oraz medale zostaną przesłane pod wskazany przez laureata adres. 

3. Uczestnicy, mogą także otrzymać dyplom weryfikacyjny po spełnieniu warunków, 

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

Na dyplomie weryfikacyjnym znajdzie się tekst: „Pani / Pan X uzyskała /uzyskał w pisaniu  

na klawiaturze komputera biegłość ….”  - bez zwrotu „bezwzrokowo”. 

§ 5 

Komisja Sędziowska 

1. Komisję Sędziowską powołuje Organizator. 

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

decyzje są nieodwołalne. 

3. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości techniczne uczestnik zgłasza bezpośrednio 

po zakończeniu przepisywania tekstu na adres: stowarzyszenie@interinfopolska.pl. 

4. Błędy zgłoszone po dniu rozgrywek finałowych nie będą brane pod uwagę. 

§ 6 

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. 

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

3. Dodatkowe pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: 

stowarzyszenie@interinfopolska.pl 
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