
Konkurs  „interface multimedia unit” 

Regulamin konkursu  

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk oraz firmę Aptiv. 

2. Fundatorami nagród są Stowarzyszenie Sądecki Elektryk oraz firma Aptiv. Wartość nagród 

finansowych i rzeczowych wynosi 2000 zł. 

3. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań technicznych z zakresu informatyki i elektroniki 

oraz zaznajomienia uczniów z rozwiązaniami webowymi możliwymi do wykorzystania w branży 

Automotive. 

4. Zasady uczestnictwa w konkursie reguluje niniejszy regulamin. 

5. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych bez 

określenia kierunku i specjalności w jakiej uczniowie się kształcą. 

II. Zasady uczestnictwa 

1. Przedmiotem konkursu jest aplikacja webowa mająca na celu sterowanie systemem multimedialnym 

samochodu.  

2. Aplikacja powinna działać na urządzeniu car entertainment dostarczonym przez firmę Aptiv. 

3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do dokumentacji i plików przykładowych działających 

na urządzeniu w oparciu o które uczestnicy stworzą swoje aplikacje. 

4. W czasie pisania aplikacji każdy z zarejestrowanych uczestników otrzymuje możliwość sprawdzenia 

swojej pracy na docelowym urządzeniu. Sprawdzenie to powinno się odbyć po uprzednim 

umówieniu terminu z koordynatorem konkursu p. Pawłem Piszczkiem. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość aplikacji. 

Warunki udziału w konkursie i jego przebieg: 

1. Dokonanie imiennej rejestracji poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie: 

stowarzyszenie.zsem.edu.pl do dnia 16 listopada 2018 roku. 

2. Przekazanie na 3 dni przed finałem konkursu plików projektu na nośniku elektronicznym lub w formie 

pliku rar poprzez pocztę elektroniczną. Adres poczty: konkursaptiv@zsem.edu.pl  w temacie: pliki 

projektu, imię,  nazwisko, klasa. 

3. Dokonanie prezentacji pracy lub prac przed komisją konkursową w dniu 18 grudnia 2018 podczas 

trwania VIII Pikniku Naukowego w Elektryku. 

4. Przy ocenie pracy będą oceniane:  

a. Walory estetyczne, 

b. Czytelność interfejsu graficznego, 

c. Ergonomia interfejsu graficznego, 

d. Zastosowane techniki.  

5. W każdej z wyżej wymienionych pozycji praca może zostać oceniona w zakresie od 1 do 5 pkt. które 

są następnie sumowane i składają się na finalną ocenę aplikacji. 

6. Wygrywa aplikacja z największą liczbą punktów 

7. Komisja konkursowa będzie się składać z przedstawicieli firmy Aptiv oraz  Stowarzyszenia Sądecki 

Elektryk 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  na zakończenie VIII Pikniku Naukowego w Elektryku. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania żadnej nagrody jeśli poziom wiedzy 

uczestników lub ich pracy będzie niewystarczający. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania kilku nagród ex aequo jeśli jakieś aplikacje 

zdobędą taką samą liczbę punktów. 
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