Stowarzyszenie Naukowe Studentów AUTOMATYK
przy Katedrze Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej
Budynek D-20, ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław
automatyk.pwr.edu.pl

Regulamin MPPPLC 2018
Regulamin Mistrzostw Polski Programistów PLC 2018 zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Naukowe Studentów „Automatyk”
§1
CELE MISTRZOSTW
1.1. Celem Mistrzostw Polski Programistów PLC (zwanych dalej Mistrzostwami) organizowanych
przez Stowarzyszenie Naukowe Studentów Automatyk jest:
 popularyzacja programowania sterowników PLC wśród studentów uczelni technicznych
i uczniów szkół średnich,
 zgromadzenie przyszłych programistów automatyki przemysłowej,
 powiązanie pracodawców z przyszłymi pracownikami,
 promocja Politechniki Wrocławskiej,
 promocja Stowarzyszenia Naukowego Studentów „Automatyk”.
§2
ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY MISTRZOSTW
2.1. Organizatorem Mistrzostw jest Politechnika Wrocławska oraz Stowarzyszenie Naukowe
Studentów Automatyk z siedzibą przy ul. Z. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław (zwane dalej
Organizatorem).
2.2. Patronem Strategicznym Mistrzostw jest firma PROCOM SYSTEM S.A. z siedzibą na ul.
Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław.
§3
FORMUŁA I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW
3.1. Oficjalną stroną Mistrzostw jest strona internetowa www.mistrzostwaplc.pwr.edu.pl.
3.2. Mistrzostwa odbędą się 19.05.2018 r na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej.
3.3. Do Mistrzostw można przystąpić w jednej z dwóch kategorii wiekowych. Są nimi:
3.3.1 Kategoria MASTER przeznaczona dla uczniów szkół średnich, realizowana na przekaźniku
programowalnym Siemens LOGO!.
3.3.1 Kategoria EKSPERT przeznaczona dla studentów realizowana, na sterowniku PLC rodziny
Siemens S7-1200.
3.4 Uczestnicy będą zmagać się z zadaniami rozwiązywanymi na czas, gdzie będzie liczyło się
pierwsze prawidłowe rozwiązane.
§4
ZASADY UCZESTNICTWA W MISTRZOSTWACH
4.1. Udział w Mistrzostwach jest dobrowolny i bezpłatny.
4.2. Oficjalnym Uczestnikiem Mistrzostw może zostać student lub uczeń, który prześle w dniach
06.04.2018 – 8.05.2018 na adres: mistrzostwaplc@pwr.edu.pl:
 zgłoszenie w postaci kwestionariusz uczestnika,
 rozwiązanie zadania kwalifikacyjnego.
4.3. Zgłoszenie mailowe jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Mistrzostw.
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4.4. Uczestnikiem Mistrzostw może zostać:
 uczeń szkoły średniej w wieku do 21 lat, posiadający ważną legitymację szkolną,
 student uczelni wyższej w wieku do 30 lat, posiadający ważną legitymację studencką.
4.5. W Mistrzostwach nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio zaangażowane w jego organizację
oraz zajmujące się zawodowo programowaniem sterowników PLC.
4.6. Dzień Mistrzostw jest dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych (także dla osób
niezarejestrowanych).
4.7. Wyłącznie zarejestrowani uczestnicy Mistrzostw oraz ich opiekunowie mają prawo do
skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez Organizatora.
§5
PRZEBIEG OLIMPIADY
5.1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w czterech etapach:
5.1.1. Etap Kwalifikacyjny Mistrzostw polega na wykonaniu zadań według wskazanej specyfikacji
w dokumencie, dostępnym na stronie Mistrzostw w formacie .doc. Rozwiązane zadania należy
odesłać na maila podczas rejestracji.
5.1.2. Pierwszy Etap Mistrzostw zostanie przeprowadzony w dniach 8.05.2018 – 10.05.2018 na
podstawie oceny rozwiązań zadania kwalifikacyjnego.
5.1.3. Drugi Etap Eliminacyjny i Trzeci Etap Finałowy Mistrzostw zostaną przeprowadzone 19 maja
2018 roku w budynku C-18 i D-20 Politechniki Wrocławskiej, podczas Dnia Finałowego
Mistrzostw.
5.3. Dokładne miejsca oraz godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów zostaną podane na stronie
internetowej Mistrzostw oraz zostaną przesłane uczestnikom pocztą elektroniczną.
5.4. Zadania wykorzystane podczas Mistrzostw zostaną opracowane przez zespół wyznaczony przez
Organizatora.
5.5. Zadania Etapu Kwalifikacji do Mistrzostw zostaną ocenione przez jury wyznaczone przez
Organizatora.
5.6. Wynik Etapu Kwalifikacyjnego zostanie podany na podstawie sumy punktów zdobytych za
rozwiązanie poszczególnych zadań.
5.7. Do Drugiego Etapu Mistrzostw zostanie zakwalifikowane maksymalnie do 50 osób
w kategorii Student i Uczeń, których zadania kwalifikacyjne uzyskały najlepszy wynik.
5.8. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji transmisji video przebiegu zmagań podczas
Drugiego i Trzeciego Etapu Mistrzostw.
5.9. Tożsamość uczestnika Drugiego Etapu będzie weryfikowana na podstawie aktualnego dowodu
osobistego, prawa jazdy, bądź paszportu. Uczestnik będzie zobowiązany okazać odpowiedni
dokument przed przystąpieniem do Drugiego Etapu. Uczestnik Drugiego i Trzeciego Etapu
zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
5.10. Treść zadań do czasu rozpoczęcia Drugiego Etapu jest znana jedynie Organizatorowi.
5.11. Uczestnikami Trzeciego Etapu Finałowego są zwycięzcy poszczególnych grup Drugiego Etapu
Eliminacji.
5.12 Zwycięzcą Mistrzostw w programowaniu na czas jest osoba, która najszybciej wykona poprawnie
zadania Etapu Finału.
5.13 Zwycięzcą Mistrzostw w kategorii optymalnego rozwiązania problemu jest osoba, która
zdobędzie największą liczbę punktów przydzieloną przez Komisję Ekspertów. Organizator
powołuje Komisję Ekspertów przed rozpoczęciem Dnia Finałowego.
5.14. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia drogą elektroniczną lub telefonicznie osób
zakwalifikowanych do Drugiego Etapu Mistrzostw. Uczestnik powinien potwierdzić udział
w Drugim Etapie w terminie podanym przez Organizatora. W przypadku, gdy uczestnik odmówi
uczestnictwa w Drugim Etapie Mistrzostw, nie potwierdzi udziału lub Organizator nie zdoła się
z nim skontaktować, do etapu tego zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z rankingu.
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5.15. Wszelkie niezbędne informacje zostaną podane i na bieżąco uaktualniane na stronie internetowej
Mistrzostw.
5.16. Wyniki końcowe Mistrzostw zostaną podane podczas gali rozdania nagród, będącej częścią Dnia
Finałowego, w miejscu i o godzinie wskazanej przez Organizatora.
§6
NAGRODY
6.1. W trakcie Mistrzostw zostaną wyłonieni Uczniowski Mistrz Polski Programistów oraz
I wicemistrz i II wicemistrz.
6.2. W trakcie Mistrzostw zostaną wyłonieni Studencki Mistrz Polski Programistów oraz I wicemistrz
i II wicemistrz.
6.3 Komisja zastrzega możliwość przyznania wyróżnienia.
6.4 Lista nagród zostanie udostępniona na oficjalnej stronie Mistrzostw.
6.5. Warunkiem otrzymania nagród jest uczestnictwo w gali rozdania nagród. Po zakończeniu gali nie
ma możliwości odbioru nagród.
§7
UWAGI I SKARGI
7.1. Wszelkie uwagi lub skargi dotyczące uczestnictwa w Mistrzostwach powinny być składane
w formie pisemnej osobiście w siedzibie Organizatora bądź listem poleconym, najpóźniej
w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników na adres: Stowarzyszenie Naukowe
Studentów Automatyk, ul. Z. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław, z dopiskiem "Mistrzostwa
Polski Programistów PLC 2018”.
7.2. Uwagi lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres wnioskującego, jak również
podstawę uwagi lub skargi.
7.3. Wnioski rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia
ich doręczenia. O wyniku postępowania wnioskowego Organizator powiadamia zainteresowaną
stronę listem poleconym.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.
8.6.

Niniejszy
Regulamin
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
Mistrzostw:
www.mistrzostwaplc.pwr.edu.pl.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe na skutek
świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne, Pocztę Polską oraz inne instytucje lub osoby
doręczające przesyłki.
Wszelkie skutki pomyłek popełnionych przez uczestnika dowolnej kategorii Mistrzostw ponosi
uczestnik.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora i Partnerów.
Organizator jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celach
związanych ze swoją działalnością oraz przeprowadzeniem Mistrzostw, zarówno bieżącej edycji,
jak i przyszłych. Każda osoba ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
Wszelkie informacje dotyczące Mistrzostw dostępne są na stronie internetowej Mistrzostw:
www.mistrzostwaplc.pwr.edu.pl.
Wyniki uczestników Mistrzostw niebędących finalistami nie będą ujawnione publicznie bez
zgody zainteresowanych.
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8.7. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące Mistrzostw,
rozstrzygane są przez Komisję złożoną z przedstawicieli Organizatora, Partnera Strategicznego
i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
8.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
8.9. O wszelkich zmianach organizator poinformuje na stronie: www.mistrzostwaplc.pwr.edu.pl.
Wrocław, 27 kwietnia 2018 roku
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