FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYUCZNIÓW
do udziału w finale II Ogólnopolskich zawodów algorytmicznych
(Edycja 2020/2021) projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”
w ramach tzw. Dzikich Kart dostępu1
PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA NALEŻY ZAPOZNAC SIĘ Z TRESCIĄ REGULAMINU II OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW ALGORYTMICZNYCH

DANE UCZESTNIKÓW ZESPOŁU
(zespoły mogą się składać z 2 lub 3 uczestników)
Dane
uczestnika 1

Imię i nazwisko

Klasa

Szkoła (Szkoła
Podstawowa/Szkoła
Ponadpodstawowa)

Dane
uczestnika 2

Imię i nazwisko

Klasa

Szkoła (Szkoła
Podstawowa/Szkoła
Ponadpodstawowa)

Dane
uczestnika 3 (jeżeli
dotyczy)

Imię i nazwisko

Klasa

Szkoła (Szkoła
Podstawowa/Szkoła
Ponadpodstawowa)

Imię i nazwisko Opiekuna

Kontakt do Opiekuna

Nazwa zgłaszanego
zespołu
(opcjonalnie)
Dane i kontakt do
Opiekuna zespołu
(dotyczy zespołów
składających się z
uczestników
niepełnoletnich)
Zgłoszenie
zapotrzebowania
na nocleg w trakcie
etapu
finałowego(dotyczy
uczestników spoza
Łodzi)

tel. kom.
e-mail

Tak, wskaż ile osób: ………….………
Nie dotyczy

1Zgodnie

z treścią rozdziału X Regulaminu zawodów algorytmicznych CMI Organizator przewiduje możliwość
udziału w finale zawodów, wybitnie uzdolnionych uczniów spoza projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego,
tj. uczniów nieuczestniczących w kołach informatycznych, ale wykazujących mistrzowski poziom w zakresie
kodowania, programowania i informatyki, na podstawie tzw. Dzikich kart.
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Kategoria, do
której przystępuje
zespół (Przydział
wg rozdziału III
Regulaminu
zawodów)

Kontakt mailowy
do uczestników

Skrzaty
Gnomy
Gremliny
Adres e-mail
uczestnika 1

Adres e-mail
uczestnika 2

Adres e-mail
uczestnika 3

OSIĄGNIĘCIA CZŁONKÓW ZESPOŁU W ZAWODACH INFORMATYCZNYCH
(Warunkiem ubiegania się o Dziką kartę jest, aby co najmniej jeden członek zgłaszanego zespołu uzyskał w finale
zawodów informatycznych (lub algorytmicznych) miejsce na podium (I, II, lub III miejsce). Uczestnicy mają
obowiązek dołączyć do Formularza skan dokumentu potwierdzającego osiągnięty wynik.)

Nazwa zawodów

Data
zawodów

cmi.edu.pl

Osoba, która
była finalistą
(imię i nazwisko)

Zajęte miejsce
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Oświadczenie Opiekuna
Oświadczam, że wszyscy zgłaszani uczniowie są spoza Projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego, tj. żaden z uczniów
nie jest ani nie był uczestnikiem koła informatycznego Projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.
Oświadczam, że zgłaszani uczestnicy posiadają zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w finale zawodów
Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. (dotyczy zespołów, których uczestnicy nie
mają ukończonego 18 r.ż.)
Oświadczam, że ja oraz zgłaszani przeze mnie uczestnicy zapoznaliśmy się z Regulaminem II ogólnopolskich zawodów
algorytmicznych w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (Edycja 2020/2021) i zobowiązujemy się do jego
przestrzegania.
Oświadczam, że jako Opiekun zgłaszanego zespołu odpowiadam za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zawody,
w trakcie zawodów jak i w drodze powrotnej. (dotyczy zespołów, których uczestnicy nie mają ukończonego 18 r.ż.)
Oświadczam, że po zapoznaniu się z Regulaminem II ogólnopolskich zawodów algorytmicznych w projekcie Centrum
Mistrzostwa Informatycznego (Edycja 2020/2021) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, że po zapoznaniu się z Regulaminem II ogólnopolskich zawodów algorytmicznych w projekcie Centrum
Mistrzostwa Informatycznego (Edycja 2020/2021) wyrażam zgodę na upowszechnienie mojego wizerunku.

Wymagane załączniki
(skany dokumentów potwierdzających zajęte miejsce: dyplom, zaświadczenie itp.)
Na potwierdzenie osiągniętych przez zgłaszanych uczestników/uczestnika osiągnięć załączam: …………….
(wskaż liczbę) dokumentów.

………..………………………………………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis pełnoletniego Opiekuna zespołu
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