XX MIĘDZYNARODOWY INTERNETOWY
KONKURS PISANIA NA KOMPUTERZE
INTERNET CONTEST 2022
Poza mistrzostwami świata, które są organizowane co dwa lata podczas Światowego
Kongresu Federacji Intersteno, Intersteno przeprowadza międzynarodowy konkurs pisania na
komputerze w formie on-line.
Celem konkursu jest rozwijanie biegłości w posługiwaniu się klawiaturą i angażowanie
młodych ludzi w uczciwą i zdrową rywalizację z rówieśnikami na całym świecie. Każdy
zawodnik może porównać swoje wyniki z wynikami innych uczestników tej samej kategorii
wiekowej nie tylko w swoim ojczystym języku, ale także w językach obcych.
Dzięki temu konkursowi szkoły są w stanie pokazać swoją obecność w Internecie na
poziomie międzynarodowym na temat użytecznej umiejętności na każdym poziomie
nauczania. Oczywiste jest, że profesjonalna obsługa klawiatury komputera jest podstawową
kompetencją przydatną w każdym typie szkoły i pomaga zaspokoić rosnące zapotrzebowanie
na tworzenie dokumentów i komunikowanie się za pomocą komputerów i tabletów.
Klasyfikacja dokładności i szybkości odbywa się zgodnie z międzynarodowymi standardami
opartymi na wieloletnim doświadczeniu i badaniach naukowych.
XX Internetowy Konkurs jest dedykowany zmarłemu Gian Paolo Trivulzio (Włochy), który
odegrał kluczową rolę w tworzeniu konkursów internetowych i wniósł wybitny wkład
w historię Intersteno.

Art. 1. Opis konkursu i kategorie wiekowe
Konkurs polega na przepisywaniu tekstu w czasie 10 minut przy wykorzystaniu specjalnego
oprogramowania dostępnego na stronie www.intersteno.org (Taki lub ZAV).
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół publicznych i prywatnych różnych szczebli
oraz osoby starsze, po zarejestrowaniu się za pośrednictwem Krajowego Przedstawicielstwa
Intersteno – w Polsce za pośrednictwem Stowarzyszenia Interinfo Polska
(stowarzyszenie@interinfo.pl)
Wyniki konkursu podawane są w rankingu według następujących przedziałów wiekowych:
- dzieci:
- uczniowie:
- juniorzy:
- seniorzy:

do lat 12 (urodzone w roku 2010 i później)
13 – 16 lat (urodzeni w latach 2009, 2008, 2007 lub 2006)
17 – 20 lat (urodzeni w latach 2005, 2004, 2003 lub 2002)
powyżej 20 roku życia (urodzeni w roku 2001 i wcześniej).

Aby zostać sklasyfikowanym w konkursie, uczestnicy muszą sprostać następującym limitom:
Kategoria
Minimalna liczba uderzeń na minutę
Maksymalna liczba błędów
dzieci
150
1%
uczniowie
180
1%
juniorzy
200
1%
seniorzy
240
0,5 %

Art. 2. Formy konkursu i trening
 konkurs w języku ojczystym: uczestnicy piszą w języku ojczystym,
 konkurs wielojęzyczny: uczestnicy przepisują teksty w 2 lub więcej z 17 języków
dostępnych w formacie Taki lub ZAV
uczestnik musi jednak przepisać tekst w języku ojczystym
Podczas konkursu można wykonać tylko jedną próbę w danym języku. Jeśli dany
język posiada kilka wersji narodowych (na przykład niemiecki i niemiecki dla
Szwajcarii) lub jeśli języki są bardzo podobne (chorwacki, serbski, bośniacki,
czarnogórski) uczestnik może korzystać tylko z jednej wersji językowej.
Jeśli uczestnik korzystał zarówno z oprogramowania ZAV jak i oprogramowania Taki dla
jednego języka, druga próba nie będzie odnotowana. Niemniej jednak zawodnicy mają prawo
użyć różnego oprogramowania o ile jest ono używane do przepisywania tekstów w różnych
językach.
Ćwiczenia treningowe dla każdego z języków w obu programach dostępne są bezpłatnie na
stronie www.intersteno.org (w menu Training).
Art. 3. Harmonogram konkursu i opłaty
Termin rejestracji uczestników jest możliwy w terminie:

od 10 stycznia do 31 marca 2022 r.
Informacje potrzebne do rejestracji przesłane na adres: stowarzyszenie@interinfopolska.pl:
imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwa szkoły / uczelni i jej adres, imię i nazwisko
nauczyciela – opiekuna
Termin konkursu:

28 lutego 2022 r. – 11 kwietnia 2022 r.
Wraz z rejestracją do udziału w Internet Contest należy wnieść stosowną opłatę. Ostateczny
termin wniesienia opłaty mija 28 marca br.
Koszt uczestnictwa w kategorii: język ojczysty – 35 PLN
Koszt uczestnictwa w kategorii wielojęzycznej – 40 PLN
Opłata powinna zostać wniesiona na konto Stowarzyszenia:
w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym 23 8454 1040 2002 0036 5167 0001
w wymienionych wyżej terminach.
lub online, za pośrednictwem platformy Dotpay korzystając z poniższych odnośników:
 kategoria wielojęzyczna:
https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=gnq5imm49d5thwra6jq4hbon7k7u11kj
 kategoria język ojczysty:
https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=9wh528cvomkignwye6vc09hixziqi9vg
Zgłoszenia i wszelkie pytania należy kierować na adres: stowarzyszenie@interinfo.pl
w temacie pisząc: Internet Contest 2022.

Art. 4. Sposób przeprowadzenia konkursu
Uczestnicy, chcący wziąć udział w konkursie powinni zgłosić ten fakt do Stowarzyszenia
Interinfo Polska.
Zgłoszenia można dokonać indywidualnie lub grupowo. Grupowego zgłoszenia może
dokonać nauczyciel opiekujący się zgłaszanymi uczniami. Nauczyciel będzie miał możliwość
śledzenia postępów swoich uczniów. Prosimy pamiętać, że przy zgłaszaniu Szkoły, należy
podać jej skróconą nazwę (max 40 znaków).
Uczestnicy konkursu, chcący korzystać z oprogramowania Taki, mogą zarejestrować się
poprzez stronę: http://www.intersteno.org/intersteno-internet-contests/school-registration /
lub zlecić to Stowarzyszeniu Interinfo Polska.
Uczestnicy konkursu, chcący korzystać z oprogramowania ZAV, mogą zarejestrować się
poprzez stronę: www.zav.cz lub zlecić to Stowarzyszeniu Interinfo Polska (zalecane).
Za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest nauczyciel zgłaszający
uczniów do konkursu poprzez Stowarzyszenie Interinfo Polska. Nauczyciel zobowiązany jest
także zadbać, aby konkurs przebiegał zgodnie z zasadami fair play.
Seniorzy mogą brać udział w konkursie zgłaszając ten fakt do Stowarzyszenia Interinfo
Polska.
Uczestnicy zgłaszający fakt wzięcia udziału w konkursie przesyłają informację o dacie oraz
miejscu jego przeprowadzenia do Stowarzyszenia Interinfo Polska na adres:
(stowarzyszenie@interinfopolska.pl).
Interinfo Polska koordynuje i nadzoruje należyty przebieg konkursu, może też wizytować
miejsca przeprowadzania konkursu i obserwować jego przebieg.
Art. 5. Ocena i ranking
Za każdy błąd odejmuje się 50 punktów karnych z ogólnej sumy wprowadzonych znaków.
Listy wyników dla wszystkich zawodników (obojętnie z jakiego oprogramowania będą
korzystali) będą aktualizowane na bieżąco.
Lista wyników będzie zawierała wyniki każdego uczestnika bez względu na użytą
technologię, co będzie wskazane przez skróty (KB = klawiatura; ST – stenografia). Wyniki
wszystkich uczestników bez względu na zajęte miejsce wykazywane będą na zbiorczej liście
wyników.
Osobne zbiorcze listy wyników tworzone zostaną dla konkursu w języku ojczystym
i konkursu wielojęzykowego
Każda lista wyników będzie również pogrupowana według przedziałów wiekowych
omówionych w artykule 1 niniejszego regulaminu. Na liście konkursu wielojęzykowego
wyszczególnione będą języki, liczba punktów zdobyta w każdym z nich oraz ich suma
odzwierciedlająca zajęte miejsce.
Za próbę w danym języku, w której kandydat nie zdobył wystarczającej liczby punktów
z uwagi na niedostateczną szybkość pisania lub zbyt dużą liczbę błędów, przyznaje się
0 punktów.
Ostateczna lista wyników uwzględni wyłącznie nazwiska uczestników, którzy zdobyli
wymaganą liczbę punktów i w odpowiednim terminie uiścili opłatę rejestracyjną.

W przypadku uczniów i studentów przy nazwisku pojawi się nazwa ich szkoły,
a w przypadku seniorów nazwa przedstawicielstwa krajowego.
Art. 6. Medale i dyplomy
Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie ukończyli konkurs, otrzymają dyplomy Federacji
Intersteno, które będą przygotowane w formacie pdf i przesłane do Stowarzyszenia Interinfo
Polska.
Certyfikat (format pdf) otrzyma także każdy nauczyciel, który zgłosi uczniów do konkursu.
Medale przysługują trzem najlepszym zawodnikom w danej kategorii wiekowej.
Stowarzyszenie Interinfo Polska prześle dyplomy w formacie pdf na adres poczty
elektronicznej podanej w trakcie zgłaszania uczestnika do konkursu. Jeśli zgłoszenia dokona
nauczyciel, to dyplomy dla uczestników zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej
wskazany przez nauczyciela.
Medale zostaną przesłane do zwycięzców drogą pocztową.
Art. 7. Nieuprawnione użycie oprogramowania
Federacja Intersteno to międzynarodowa społeczność ludzi, którzy nieodpłatnie organizują
konkurs i uczestniczą w uczciwym i otwartym współzawodnictwie. Federacja Intersteno
wykorzystuje w konkursie Internet, aby kreować pozytywne doświadczenia związane
z użyciem tego medium oraz zwiększyć dostęp do konkursu.
Rejestrując się do tego konkursu, uczniowie, nauczyciele, seniorzy i organizatorzy zgadzają
się przestrzegać wszystkie obowiązujące zasady oraz przepisy prawa, które regulują
korzystanie z komputerów oraz sieci teleinformatycznych w ich lokalnych jurysdykcjach.
Jakiekolwiek próby zafałszowywania procedur, ingerowanie w oprogramowanie lub
angażowanie się w działania hakerskie spowodują automatyczną dyskwalifikację z obecnych
zawodów oraz możliwość zakazu udziału w konkursie w przyszłości.
Przestępstwa naruszające prawo mogą skutkować zgłoszeniem do odpowiednich organów
ścigania.
Art. 8. Odpowiedzialność za przebieg konkursu
Ostateczna wykładnia przepisów i podejmowanie decyzji związanych z należytą organizacją
konkursu należy do Zarządu Federacji Intersteno.

Art. 9 Przetwarzanie danych
1. Uczestnik Konkursu, poprzez pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego 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 organizacji
i przeprowadzenia niniejszego Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania
dyplomów i zaświadczeń oraz wymienienia na stronie internetowej Interinfo Polska
oraz profilu facebook najlepszych uczestników z imienia i nazwiska.
2.

Podanie danych osobowych – wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnika jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie
Interinfo Polska z siedzibą w Tychach, ul. Elfów 9.

4.

Organizator gromadzi dane uczestników oraz ich nauczycieli / opiekunów przez dwa
miesiące od zakończenia Internet Contest 2022.

5.

Uczestnik w każdym momencie trwania Konkursu może wystąpić o usunięcie swoich
danych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie lub dokonać zmian. Usunięcie danych lub
cofnięcie zgody na ich przetwarzanie będzie się każdorazowo wiązało z odstąpieniem
od udziału w Konkursie.

6.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników można
się skontaktować z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail:
stowarzyszenie@interinfo.pl.

Stowarzyszenie Interinfo Polska zastrzega sobie możliwość zmiany punktów niniejszego
Regulaminu.

