Regulamin IX edycji „Łódzkiego Testu Informatyków”
§1
Niniejszy Regulamin stanowi podstawę IX Łódzkiego Testu Informatyków i określa prawa
oraz obowiązki jego uczestników.
Regulamin Testu został zamieszczony na stronie www.testIT.p.lodz.pl oraz jest dostępny
w siedzibie Biura Karier PŁ, które w imieniu organizatorów zajmie się sprawami
organizacyjnymi Testu.
Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez
zamieszczenie ich na stronie www.testIT.p.lodz.pl
§2
Organizatorami Testu są: Politechnika Łódzka: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki i Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki
Stosowanej oraz Accenture Services Sp.z o.o.; Comarch S.A.; Ericsson Sp. z o.o. i
Exaco Sp. z o.o; przy udziale i współpracy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
§3
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
§4
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Testu bez podawania przyczyny oraz
prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
§5
Uczestnikiem Testu Informatyków mogą być wyłącznie studenci Politechniki Łódzkiej,
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi,
posiadający ważną legitymację studencką, pełnoletni, posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych, którzy dokonają rejestracji na stronie Testu: www.testIT.p.lodz.pl ,
która będzie weryfikowana podczas odbierania nagrody.
§6
Z udziału w Teście wyłączeni są pracownicy Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego,
Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi oraz pracownicy firm organizujących
dziewiątą edycję Łódzkiego Testu Informatyków.
§7
Przystąpienie do Testu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

§8
Warunkiem uczestnictwa w Teście informatyków jest rejestracja na stronie
www.testIT.p.lodz.pl w terminie od dnia 24.02.2020 r. do dnia 18.03.2020r. oraz stawienie się
wraz z ważną legitymacją studencką w wyznaczonej sali w dniu 25 marca 2020r.
§9
Test rozpoczyna się w dniu 25 marca 2020r. Będzie się on odbywał w dwóch sesjach ( I w
godzinach: 14-16, II w godzinach: 16-18). Podczas zapisów studenci deklarują, na którą turę
się decydują.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia sesji w przypadku zebrania zbyt małej
liczby chętnych. Wówczas osoby na nią zapisane zostaną dołączone do uruchamianej sesji.
§ 10
Miejscem Testu są laboratoria Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego, o numerze
konkretnej sali uczestnik Testu zostanie poinformowany najpóźniej w dniu 24 marca 2020 r.
drogą mailową.
§ 11
Uczestnicy Testu nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych, własnych komputerów,
telefonów i innych urządzeń elektronicznych.
§12
Uczestnictwo w Teście jest nieodpłatne.
§13
Uczestnictwa w Teście, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
§ 14
W skład Komisji Konkursowej wchodzą: po jednym przedstawicielu z Wydziału
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, Wydziału Fizyki Technicznej,
Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ , Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ,
Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ oraz reprezentanci firm: Accenture Services
Sp.z o.o.; Comarch S.A.; Ericsson Sp. z o.o. i Exaco Sp. z o.o.
§ 15
Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez organizatorów są za:
I miejsce – 5000 zł brutto
II miejsce – 3000 zł brutto III

§ 16
W przypadku gdy studenci otrzymają taką samą ilość punktów decydujący będzie czas
rozwiązania testu.
Laureat testu zobowiązuje się do wykorzystania min. 80 % przyznanej nagrody na szkolenia i
certyfikacje w zakresie IT, sprzęt komputerowy lub kursy językowe.
Laureat zobowiązuje się do przedłożenia organizatorowi potwierdzenia wydatkowania
środków nie później niż do dnia 28.02.2021 r. wraz z certyfikatami ukończenia.
Za potwierdzenie rozumie się rachunki, faktury, poświadczenia zapłaty przedstawione wraz z
certyfikatami i/lub poświadczeniami uczestnictwa w kursach, szkoleniach, sympozjach,
konferencjach, certyfikacjach ściśle związanych z Informatyką oraz kursach językowych.
Jeżeli do dnia 28.02.2021 r. szkolenie nie zakończy się, uniemożliwiając tym samym
przedłożenie przez Laureata certyfikatu, jest on zobowiązany do złożenia pisemnej deklaracji
o terminie dostarczenia certyfikatu.
Dokumenty potwierdzające wydatkowanie nagrody oraz certyfikaty należy dostarczyć w
kopii, która zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem w Biurze Karier Politechniki
Łódzkiej al. Politechniki 3a po dostarczeniu oryginałów. Za dzień złożenia dokumentów
rozumie się dzień wpływu do Biura Karier PŁ. Nagrodę uważa się za zrealizowaną jeśli
zostanie wydatkowana w 80%. Pozostała kwota nie podlega zwrotowi.
Laureat zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej lub niewłaściwie wykorzystanej
nagrody w całości lub części na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora, nie później
niż do 15.03.2021 r. Za przekroczenie terminu zwrotu nagrody Organizator ma prawo żądać
odsetek za każdy dzień zwłoki.
Laureat zobowiązuje się do informowania Organizatora o wszelkich problemach i
odstępstwach uniemożliwiających wykorzystanie nagrody zgodnie z jej celem.
§ 17
Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej miesiąc od dnia Testu.
§ 18
Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie przyczyną odmowy wydania
nagrody w przypadku wygranej I, II lub III miejsca.
§ 19
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn
leżących po stronie uczestnika Testu.
§ 20
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dowolnej liczby nagród w ramach puli
nagród dodatkowych, dowolnej liczby wyróżnień oraz nagród specjalnych, a także prawo do
odstąpienia od przyznania nagrody, czy też wyróżnienia, jeżeli w ocenie Komisji
Konkursowej, żaden z Uczestników zgłoszonych do Testu nie zasługuje na nagrodę.

§ 21
Dane osobowe uczestników Testu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Testu,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia warunków nagród i
wyróżnień. Klauzule informacyjne dotyczące RODO i przetwarzania danych osobowych
dostępne są pod adresem: https://www.biurokarier.p.lodz.pl/strona,76/informacje_rodo.html
§ 22
Administratorem danych osobowych jest Politechnika Łódzka, z siedzibą w Łodzi przy ul.
Żeromskiego 116. Można się z nami kontaktować listownie na powyższy adres lub przez
wysłanie listu elektronicznego na adres: biuro@biurokarier.p.lodz.pl lub telefonicznie 42 631
20 98.
§ 23
Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Teście obejmuje także publikację
imienia i nazwiska uczestnika oraz uczelni, wydziału i kierunku studiów lub studiów
doktoranckich. Przetwarzanie i publikacja danych dotyczy wszystkich uczestników Testu.
Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Teście.
§ 24
Z uroczystości gali rozdania nagród, w którym wezmą udział uczestnicy Łódzkiego Testu
Informatyków powstanie dokumentacja fotograficzna, zdjęcia, wywiady z udziałem
Laureatów wykonane przez upoważnionych podwykonawców Organizatora. Będą one
publikowane przez Biuro Karier PŁ, jego partnerów i sponsorów w materiałach informacyjno
– promocyjnych dotyczących działań tej jednostki. Udział w wyżej wymienionej gali
równoznaczny będzie z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku.
§ 25
Poprzez zgłoszenie do Testu uczestnik zobowiązuję się do przystąpienia do Testu,
wypełnienia go samodzielnie bez ściągania, konsultacji z innymi osobami oraz bez używania
innych rozwiązań mogących budzić zastrzeżenia co do samodzielności wypełnienia Testu.
W przypadku stwierdzenia przez organizatorów działania opisanego powyżej Uczestnik Testu
zostaje wykluczony z tej i kolejnych edycji Testu.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

