
Regulamin

Olimpiady wiedzy o Internecie 

1. Olimpiada wiedzy o Internecie, zwana dalej Olimpiadą, organizowana jest przez Telefonię Dialog S.A. 

przy współpracy z Instytutem Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej w 

ramach programu edukacyjnego DialNet Masters.

2. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z 

wyjątkiem szkół policealnych. 

3. Olimpiada przebiega osobno w dwóch kategoriach wiekowych: dla gimnazjalistów i dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.

4. Do  udziału  w  Olimpiadzie  może  przystąpić  każdy  zainteresowany  uczeń  gimnazjum  i  szkoły 

ponadgimnazjalnej, zgodnie z pkt. 2 Regulaminu.

5. Warunkiem  uczestnictwa  w  Olimpiadzie  jest  terminowe  przesłanie  pocztą  lub  faksem  prawidłowo 

wypełnionego  formularza  zgłoszeniowego  w  formie  drukowanej,  dostępnego  na  witrynie 

www.dialnet.pl/masters w formacie pdf. 

6. Rejestracja  uczestnika  następuje  po  otrzymaniu  przez  Organizatora  prawidłowo  wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego w terminie do 1 grudnia 2006 r.

7. Uczestnicy Olimpiady, rejestrując się do udziału w Olimpiadzie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych przez Telefonie Dialog S.A. w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

8. Formularz zgłoszeniowy zawiera:  imię  i  nazwisko,  wiek,  miejscowość zamieszkania,  nazwę,  adres i 

telefon  szkoły,  adres  korespondencyjny  poczty  elektronicznej,  imię  i  nazwisko  oraz  adres  poczty 

elektronicznej  nauczyciela  prowadzącego  wraz  z  akceptacją  dyrektora  lub  wicedyrektora  szkoły  z 

pieczęcią szkoły. 

9. Podane adresy poczty elektronicznej uczestnika i  nauczyciela prowadzącego powinny być regularnie 

sprawdzane i będą służyć do komunikacji Organizatora z uczestnikami Olimpiady. W przypadku zmiany 

podanych  w  formularzu  danych  (w  szczególności  adresów  poczty  elektronicznej)  konieczne  jest 

niezwłoczne zgłoszenie stosownej informacji Organizatorowi.

10. Podanie nieprawdziwych danych jest wystarczającym powodem do skreślenia uczestnika z listy osób 

startujących w Olimpiadzie.

11. Olimpiada obywa się:

• w trzech etapach, jeśli do Olimpiady przystąpi 150 lub więcej uczestników,

• w dwóch etapach, jeśli do Olimpiady przystąpi poniżej 150 uczestników.



12. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy rozwiązują testy pisemne podczas organizowanych w kilku 

miastach Dolnego Śląska meczów DialNet Masters. O miejscach i terminach meczów uczestnicy zostaną 

poinformowani  przez  Organizatora.  Każdy uczestnik  Olimpiady jest  zobowiązany do zachowania  w 

tajemnicy treści i wyników rozwiązywanych testów.

13. Na każdym etapie Olimpiady, w przypadku uzyskania przez kilku uczestników równych ilości punktów 

Organizator może przeprowadzić dogrywkę. 

14. Do drugiego etapu przechodzi 20% uczestników, którzy podczas testów pisemnych otrzymali kolejno 

największe  ilości  punktów.  Drugi  etap  Olimpiady polega  na rozwiązywaniu  testów pisemnych oraz 

zadań. 

15. W  przypadku  Olimpiady  organizowanej  w  III  etapach  Organizator  ogłosi  termin  i  miejsce 

przeprowadzenia II etapu. 

16. W przypadku Olimpiady organizowanej w dwóch etapach, II etap jest jednocześnie etapem finałowym i 

odbywa się podczas finału DialNet Masters. 

17. W przypadku Olimpiady przeprowadzanej w trzech etapach, III etap jest etapem finałowym, do którego 

przechodzi  20  %  uczestników,  którzy  otrzymali  kolejno  największe  ilości  punktów  w  II  etapie 

Olimpiady, jednak w liczbie nie mniejszej niż 12 osób. W przypadku, gdy ilość uczestników, którzy 

otrzymali  kwalifikujące  ilości  punktów  nie  przekracza  12  osób,  Organizator  dopuszcza  do  finału 

pozostałe osoby, według uzyskanych ilości punktów, aż do zakwalifikowania 12 finalisty.    

18. Olimpiada będzie przeprowadzana w następujących terminach:

• 18 września 2006 – 1 grudnia 2006 – rejestracja uczestników (ostateczny termin wpłynięcia 

zgłoszeń w formie drukowanej),

• 4 grudnia 2006 – ogłoszenie listy zarejestrowanych uczestników,

• 12 luty 2007 – 29 marca 2007 – I etap: testy pisemne podczas meczów,

• Pomiędzy  2  a  13  kwietnia  2007  –  ewentualny  II  etap  i  ogłoszenie  listy  uczestników 

dopuszczonych do finału,

• kwiecień 2007 – finał Olimpiady wraz z ogłoszeniem wyników i uroczystość rozdania nagród. 

2. Nagrody otrzymują laureaci trzech pierwszych miejsc etapu finałowego w kategorii gimnazjalistów i 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych odrębnie. 

3. Za przygotowanie zestawów testów oraz prawidłowy przebieg Olimpiady odpowiedzialna jest Komisja 

Ekspertów powołana przez Organizatora.

4. Każdy uczestnik Olimpiady, który zakłóca prawidłowy przebieg rywalizacji może zostać wykluczony z 

decyzją  Komisji Ekspertów.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Ekspertów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w uzasadnionych przypadkach. 

Zmiany te stają się obowiązujące z chwilą opublikowania stosownych informacji na stronie internetowej.

7. Serwis www.dialnet.pl/masters został zoptymalizowany pod rozdzielczość 800x600, systemy operacyjne 

Windows 98, 2000, XP oraz przeglądarki Opera 8.5+, Opera 9.0, FireFox 1.5+, IE 6.0+. Organizator nie 

ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowe  działanie  serwisu  w  przypadku  wykorzystania  przez 

uczestników sprzętu i oprogramowania o innych konfiguracjach niż opisane powyżej. 


