Instrukcja przygotowania pracy konkursowej
Swoją pracę konkursową przygotujcie w formie plików (tekstowych, graficznych, arkusza
kalkulacyjnego, prezentacji, plików skompresowanych i zarchiwizowanych np. ZIP zawierających kod
aplikacji / pliki wykonywalne etc.) oraz opisu zawierającego informacje na temat zawartości
załączonych plików. Unikajcie linków prowadzących do zasobów zewnętrznych składających się na
pracę konkursową, chyba, że ustaliliście to z organizatorem konkursu. Jeśli natomiast chcecie
dowiedzieć się więcej o zamyśle stojącym za I Etapem, to informacje znajdziecie w tym filmiku.

1. Pamiętajcie o zasadzie anonimowości!
Chcielibyśmy dać Wam komfort gwarancji, że tylko jakość Waszej pracy podlega ocenie, oraz że
wszyscy będą traktowani na równi.
Aby to zapewnić, oddzieliliśmy od siebie zespół organizacyjny (sekretarzy konkursu) oraz osoby
oceniające prace. Sekretarz posiada informacje, że praca została przez Was złożona, nie widzi jednak
jej treści. Odwrotnie jest z oceniającymi – mają dostęp do opisu i plików składających się na prace, nie
widzą jednak kto je przesłał.
To jednak dopiero pierwszy krok do zachowania anonimowości. W kolejnym potrzebujemy Waszej
pomocy. Treść pracy przygotujcie w sposób uniemożliwiający powiązanie jej z Wami, Waszą firmą czy
posiadanymi przez Was produktami. Unikajcie logotypów, nazwisk członków zespołu, linków
prowadzących do Waszej strony, aplikacji o nazwie lub zawartości identyfikującej autora. Postaraj się,
by wszystko było zgodne z zasadami white label. Dobrym testem jest poproszenie kogoś by spojrzał na
wysłane pliki i zadał sobie pytanie „czy jeśli by mi zależało, to byłbym w stanie powiedzieć kto je
wysłał”. Prace niespełniające zasady anonimowości zostaną wykluczone z konkursu.

2. Jak wygląda formularz składania pracy?
Na formularz przygotowania pracy konkursowej składa się:



Pole opisu, ograniczone do 8 000 znaków i podstawowego formatowania;
Pole plików, gdzie jeden plik to max. 50 MB, bez ograniczeń co do ich ilości.

Formularz ten jest dostępny dla uczestników od dnia rozpoczęcia etapu składania prac do jego
zakończenia. Praca przesłana, może być w każdej chwili ponownie edytowana, jeśli tylko wciąż
znajduje się w oknie czasowym umożliwiającym jej przesłanie. Wizualizację procesu znajdziecie na
dole tego dokumentu.

3. Jak przesłać duże pliki (>50MB)?



Jeśli to możliwe, podzielcie na mniejsze wykorzystując mechanizm plików ZIP. Załączając
zwróćcie uwagę, by nazwa zwierała kolejną cyfrę podziału i kończyła się rozszerzeniem .zip.
W przypadku plików większych niż 500MB, przygotowane zostanie osobne środowisko dla ich
przesyłu. Skontaktujcie się z organizatorem celem uzyskania dostępu.

4. Podsumowanie - najważniejsze zasady










Zachowajcie anonimowość pracy konkursowej. W 2018 roku z tego powodu zostało
wykluczonych 3 uczestników.
Dłuższy opis zawrzyjcie w pliku tekstowym i załączcie go w formularzu pracy konkursowej.
Unikajcie linków do zasobów zewnętrznych.
Zanim złożycie pracę, spójrzcie na sekcję „Pytania i Odpowiedzi” w opisie konkursu.
Ocenie podlega tylko to co złożycie przez Platformę Konkursową. Pamiętaj – oceniającymi są
osoby, które nie mogą mieć z Wami kontaktu.
Możecie składać tyle razy, ile chcecie, natomiast ocenie będzie podlegać tylko ostatni
złożony zestaw plików.
Na każdym etapie konkursu można złożyć tylko jedną wersję Rozwiązania Konkursowego.
Przed datą upublicznienia wyników konkursu Rozwiązanie Konkursowe w części ani w całości
nie może być udostępniane ani rozpowszechniane publicznie przez Uczestnika.
Tylko organizator danego konkursu jest uprawniony do odpowiadania na pytania.

ZAŁĄCZNIK: WIZUALIZACJE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW PROCESU SKŁADANIA PRAC

Rysunek 1 Zrzut ekranu prezentujący jak przejść do formularza pracy konkursowej (po kliknięciu trzykropka)

Rysunek 2 Zrzut ekranu prezentujący formularz pracy konkursowej

Rysunek 3 Zrzut ekranu prezentujący informacje o prawidłowym zapisie pracy konkursowej

