Оголошення
Інтелектуальне змагання з інформаційних технологій у номінації "Офісні
технології" буде проведено у дистанційному режимі з 9 до 13 години 22 березня 2021
року згідно Умовами проведення інтелектуальних змагань школярів у місті Києві в
2021 році. Посилання на ці Умови і текст даного оголошення подано на стартовій
сторінці сайту http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua. Умови містять вимоги щодо апаратного
і програмного забезпечення учасника. Не задовольнивши ці вимоги, учасник не зможе
взяти участь у змаганні.
Реєстрація для участі у змаганні означає згоду учасника на:
• дотримання принципів академічної доброчесності;
• опрацювання, зберігання й оприлюднення поданих персональних даних;
• відеозапис процесу роботи учасника і публікацію цього відеозапису у відкритому
доступі.
До 17 березня 2021 року учасник повинен ознайомитися з настановами щодо
використання системи ejudge, за допомогою якої учасники подаватимуть свої роботи —
див. http://www.kievoi.ippo.kubg.edu.ua/kievoi/ejudge/pupil/index.html. Учасник повинен
успішно здати хоча б один довільний непорожній файл для свого змагання, вхід у який
здійснити за адресою http://ejudge.kubg.edu.ua/cgi-bin/new-client?contest_id=5. Саме за
цією адресою він подаватиме свою роботу у день проведення змагання. Облікові записи і
паролі подано у файлі http://www.kievoi.ippo.kubg.edu.ua/kievoi/ejudge/pupil/2.txt (паролі
діють лише до 17 березня 2021 року). Якщо учасник неспроможний самостійно знайти у
настановах відповідь на питання щодо роботи ejudge, він повинен звернутися
електронним листом на адресу голови організаційного комітету до 16 березня 2021 року
включно. З 9 години 17 березня 2021 року можливості тренуватися не буде.
З 15.00 до 22.00 17 березня 2021 року учасник повинен пересвідчитися у наявності
своїх персональних даних у протоколі журі за посиланням:
http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/office/office2020out.pdf. При відсутності даних
того самого дня звернутися електронним листом до голови організаційного комітету за
адресою rudykob@gmail.com.
Апеляційні заяви учасники надсилають електронним листом на адресу голови
журі jack.varzar@gmail.com і голови організаційного комітету rudykob@gmail.com. Лист
потрібно надсилати протягом 2 діб з моменту оприлюднення результатів перевірки з
указанням, за яким критерієм (назва стовпчика електронної таблиці — протоколу журі) і
скільки балів (на думку учасника) потрібно виставити за роботу учасника.

