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1. Postanowienia ogólne 
a. Organizatorem konkursu jest Pasja Informatyki s.c. 
b. Fundatorem nagród jest Grupa Helion S.A. 
c. Konkurs trwa od 10.12.2016, godz. 12:00, do 20.12.2016, godz. 23:59. 
d. Zadaniem uczestnika jest stworzenie programu, skryptu lub strony 

internetowej, który/a przedstawi obraz, bądź animację, w stylu 
ASCII-Art. 

e. Prace konkursowe powinny jednoznacznie kojarzyć się ze świętami 
Bożego Narodzenia, nadchodzącą zimą lub Nowym Rokiem. 

f. Pracę można wykonać przy użyciu języków: C, C++, C#, HTML, CSS, 
JavaScript, PHP, Java, Python, Ruby, Pascal. 

g. Przebieg konkursu będzie monitorować komisja nadzorująca w 
składzie: 

■ Eryk Andrzejewski 
■ Arkadiusz Waluk 
■ Patrycjerz 

Są to nazwy kont użytkowników forum Pasja Informatyki, którzy tworzą 
powyższą komisję. 

 
2. Zasady zgłaszania 

a. Prace konkursowe należy zgłaszać poprzez specjalny formularz, który 
jest dostępny pod linkiem 
http://forum.pasja-informatyki.pl/contest/swieta-2016. 

b. Swoje prace mogą zgłaszać tylko użytkownicy forum Pasja Informatyki. 
c. Każde zgłoszenie musi zawierać: 

■ Zrzut ekranu prezentujący działanie programu konkursowego w 
formatach PNG, JPEG, GIF. 

■ Kod źródłowy programu dołączony w załączniku wiadomości, 
spakowany do archiwum ZIP. 

■ W przypadku pracy napisanej w języku kompilowanym 
działający plik wykonywalny dla systemu Linux lub Windows. 

 
d. Opcjonalne jest dołączenie filmu prezentującego pracę. Należy w pliku 

tekstowym nazwanym “README”, zawartym w archiwum ZIP razem z 
kodem źródłowym, dołączyć link do filmu. 

e. Praca nie może korzystać z plików multimedialnych pokroju obrazów 
lub animacji. 

 

http://forum.pasja-informatyki.pl/contest/swieta-2016


f. Zgłoszenie nie powinno zawierać żadnych treści, które mogłyby w 
jakikolwiek sposób umożliwić rozpoznanie autora programu (np. 
imienia i nazwiska, pseudonimu). 

g. Prace podejrzane o plagiat zostaną zdyskwalifikowane. 
h. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania dowolnej 

pracy. 
 

3. Zasady głosowania 
a. Głosowanie trwa od 21.12.2016, godz. 20:00, do 26.12.2016, godz. 

23:59. 
b. Dnia 21.12.2016 przedstawiona zostanie lista prac konkursowych. 
c. Do głosowania uprawnieni będą ci użytkownicy forum, którzy posiadają 

konto założone przed 10.12.2016. 
d. Każdy uczestnik głosowania będzie miał do dyspozycji trzy głosy, które 

będzie mógł oddać na różne prace. Nie można natomiast głosować na 
własną pracę. Nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich głosów. 

e. Zabronione jest głosowanie z wielu kont poprzez jedną osobę. 
 

4. Wyniki konkursu 
a. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu maksymalnie trzech 

dni od zakończenia głosowania. 
b. Wyniki głosowania użytkowników nie muszą być ostatecznymi 

wynikami konkursu. 
c. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrodę w postaci bonu do 

księgarni Helion.pl o wartości 100 zł. Z bonu można skorzystać do dnia 
31.01.2017. 

d. Nagrody zostaną rozesłane za pomocą wiadomości prywatnej do kont 
użytkowników, które zostały przypisane do autorów najlepszych prac. 
Prosimy o dostarczenie potwierdzenia odebrania nagrody w postaci 
wiadomości prywatnej na konto “Arkadiusz Waluk”. 

e. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 30.12.2016. 

 


