Oceń zajęcia i wygraj powerbank!
Regulamin konkursu indywidualnego
1. Do udziału w konkursie dopuszczony jest każdy uczeń, który wypełni ankietę na stronie
http://dw.matinf.uj.edu.pl/ankieta/ oraz udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie dołączone do ankiety.
2. Dostęp do ankiety odbywa się na podstawie otrzymanych w Dniu Wydziału loginu i hasła.
Ankieta jest anonimowa, jednak każdy login jednoznacznie wyznacza grupę oraz szkołę ucznia.
3. Ankieta zostanie uruchomiona 29 marca 2017 o godz. 16:20 i zamknięta 2 kwietnia 2017
o godz. 23:59.
4. Po zamknięciu ankiety dla każdej grupy zostanie wyliczony wskaźnik frekwencji według wzoru:
liczba uczniów w grupie, którzy wypełnili ankietę
.
wskaźnik frekwencji =
liczba uczniów w grupie
Na podstawie wskaźnika frekwencji utworzony zostanie ranking grup: im wyższa wartość
wskaźnika, tym wyższe miejsce. W przypadku takiej samej wartości wskaźnika dla kilku grup
decyduje czas osiągnięcia tej wartości: im wcześniej została ona osiągnięta, tym wyższa pozycja w rankingu. Z każdej grupy, która zajmie w rankingu miejsce od 1 do 5, zostanie wybrany
login, którego właściciel jako pierwszy wypełnił ankietę oraz udzielił poprawnej odpowiedzi.
5. Lista zwycięskich loginów zostanie ogłoszona na stronie Dnia Wydziału do 7 kwietnia 2017.
6. W celu weryfikacji zwycięzców właściciele loginów, o których mowa w punkcie 5., proszeni będą o przesłanie na adres dzien.wydzialu@matinf.uj.edu.pl wiadomości zawierającej imię,
nazwisko, adres kontaktowy, login oraz hasło.
7. Każdy zwycięzca otrzyma powerbank o pojemności 4000 mAh.

Regulamin konkursu szkolnego
1. Do udziału w konkursie dopuszczona jest każda szkoła, z której co najmniej jeden uczeń
wypełni ankietę na stronie http://dw.matinf.uj.edu.pl/ankieta/.
2. Dostęp do ankiety odbywa się na podstawie otrzymanych w Dniu Wydziału loginu i hasła.
Ankieta jest anonimowa, jednak każdy login jednoznacznie wyznacza grupę oraz szkołę ucznia.
3. Ankieta zostanie uruchomiona 29 marca 2017 o godz. 16:20 i zamknięta 2 kwietnia 2017
o godz. 23:59.
4. Po zamknięciu ankiety dla każdej szkoły zostanie wyliczony wskaźnik frekwencji według wzoru:
liczba uczniów z danej szkoły, którzy wypełnili ankietę
.
wskaźnik frekwencji =
liczba uczniów z danej szkoły
Konkurs wygra szkoła, która osiągnie najwyższy wskaźnik frekwencji. W przypadku, gdy kilka
szkół osiągnie taką samą wartość wskaźnika, zwycięży szkoła, która osiągnęła tę wartość jako
pierwsza.
5. Zwycięska szkoła zostanie powiadomiona o wygranej drogą mailową do 7 kwietnia 2017.
6. Nagrodą w konkursie są zajęcia matematyczne lub informatyczne zorganizowane w zwycięskiej
szkole przez osobę związaną z Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ. Zajęcia odbędą się
w terminie dogodnym dla obu stron.

