
Regulamin konkursu “Drugie urodziny forum” 
 

1. Postanowienia ogólne 
a. Organizatorem konkursu jest Pasja Informatyki s.c. 
b. Konkurs trwa od 04.04.2017, godz. 20:00, do 16.04.2017, godz. 23:59:59. 
c. Zadaniem uczestnika jest stworzenie animacji, wideo, programu, skryptu lub 

strony internetowej, który/a będzie spotem na temat Forum Pasja Informatyki. 
d. Prace konkursowe powinny zawierać jak najwięcej informacji na temat Forum 

Pasja Informatyki: na przykład pokazywać historię, zmiany, czy inne elementy 
społeczności forum. 

e. Praca powinna trwać (czy też prezentować się) przez maksymalnie 60 
sekund. 

2. Zasady zgłaszania 
a. Prace konkursowe należy zgłaszać poprzez specjalny formularz dostępny 

tutaj: https://forum.pasja-informatyki.pl/contest/drugie-urodziny-forum. 
b. Swoje prace mogą zgłaszać tylko użytkownicy forum Pasja Informatyki. 
c. Zgłoszenie pracy w postaci filmu musi być linkiem do serwisu YouTube. 
a. Zgłoszenie pracy będącej kodem musi zawierać: 

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

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

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

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

c. Prace podejrzane o plagiat zostaną zdyskwalifikowane. 
d. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania dowolnej 

pracy. 
2. Zasady głosowania 

a. Głosowanie trwa od 17.04.2017 godz. 20:00 do 21.04.2017 godz. 20:00. 
b. Do głosowania uprawnieni będą ci użytkownicy forum, którzy posiadają 

konto założone przed 04.04.2017. 
c. 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. 

d. Zabronione jest głosowanie z wielu kont poprzez jedną osobę. 
3. Wyniki konkursu 

a. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu maksymalnie 24 godzin od 
zakończenia głosowania. 

b. Wyniki głosowania użytkowników nie muszą być ostatecznymi 
wynikami konkursu. 

c. Za zajęte miejsca zostaną przyznane nagrody, odpowiednio: 
i. 1 miejsce - licencja na wybrany produkt JetBrains oraz słuchawki 

Kingston HyperX Cloud Headset KHX-H3CL/W 

https://forum.pasja-informatyki.pl/contest/drugie-urodziny-forum
http://allegro.pl/show_item.php?item=6629576300


ii. 2 miejsce - słuchawki Kingston HyperX Cloud Headset KHX-H3CL/W 
iii. 3 oraz 4 miejsce - książka Mistrz czystego kodu 
iv. 5 oraz 6 miejsce - książka English 4 IT 

d. Dodatkowo jeden ze wszystkich uczestników konkursu otrzyma egzemplarz 
książki Bootstrap. Tworzenie własnych stylów graficznych. 

e. Podatek od nagród opłaci Pasja Informatyki s.c. 
f. Po ogłoszeniu wyników w ciągu maksymalnie 7 dni zostanie podjęty kontakt 

poprzez prywatną wiadomość na forum z nagrodzonymi osobami celem 
ustalenia szczegółów przekazania nagrody. 

http://helion.pl/ksiazki/mistrz-czystego-kodu-kodeks-postepowania-profesjonalnych-programistow-robert-c-martin,mckkod.htm
http://helion.pl/ksiazki/english-4-it-praktyczny-kurs-jezyka-angielskiego-dla-specjalistow-it-i-nie-tylko-beata-blaszczyk,anginf.htm
http://allegro.pl/show_item.php?item=6629576300
http://helion.pl/ksiazki/bootstrap-tworzenie-wlasnych-stylow-graficznych-radoslaw-gryczan,bootgr.htm

