Regulamin Dolnośląskich Warsztatów Młodych Informatyków
DWMI 2016
1. Dolnośląskie Warsztaty Młodych Informatyków są informatyczną konferencją naukową
skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Organizatorem Dolnośląskich Warsztatów Młodych Informatyków jest Wydział Informatyki
i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama
Mickiewicza we Wrocławiu.
3. Celem DWMI jest tworzenie naukowego forum dla ambitnych i zdolnych uczniów
zainteresowanych informatyką, którzy zajmują się zagadnieniami badawczymi w tej dziedzinie.
Podczas Warsztatów będą oni mogli zaprezentować swoje prace, podyskutować o nich oraz
wysłuchać prelekcji na temat aktualnie prowadzonych prac naukowo-badawczych we
Wrocławiu i na świecie.
4. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
5. Warunki udziału uczniów w Warsztatach:
a. przygotowanie opisu prowadzonych prac wykraczających poza podstawę programową
z zakresu informatyki. Mogą to być zarówno autorskie projekty gier komputerowych,
opisy prac nad systemami informatycznymi, nowatorskie rozwiązania systemów
sterowania, jak i dowolne prace, w których wykorzystana będzie wiedza i umiejętności
informatyczne;
b. zgłoszenie uczestnictwa potwierdzonego przez Szkołę – Karta Zgłoszenia Uczestnika
jest dostępna na stronie wmi.pwr.edu.pl.
6. Rodzice lub Opiekunowie prawni uczniów zgłaszających prace na Dolnośląskie Warsztaty
Młodych Informatyków akceptują wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka dla celów Warsztatów
zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Wyrażają również zgodę na nieodpłatne utrwalenie
wizerunku swojego dziecka w formie fotografii, i wykorzystanie jej w formie publikacji na
stronie internetowej Warsztatów wmi.pwr.edu.pl, jednocześnie zrzekając się praw związanych
z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z wizerunkiem dziecka.
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7. Prace należy zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2016 r. wraz z uzupełnioną Kartą Zgłoszenia
Uczestnika (w formie skanu) na adres e-mail: wmi@pwr.edu.pl. Uprzejmie prosimy zadbać
o czytelność przesyłanych zgłoszeń – wydruki z komputera lub bardzo czytelne pismo.
8. Prace zostaną poddane recenzji przez członków Komitetu Naukowego DWMI, a autorzy
najlepszych referatów zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich prac podczas Warsztatów
(15.06.2016 r.)
9. Najlepsze prace zostaną opublikowane.
10. Ważne daty:
a.
b.
c.
d.

Nadsyłanie referatów: 30.04.2016 r.
Nadsyłanie wersji końcowych (po uwagach recenzentów): 20.05.2016 r.
Rejestracja uczestników: 20.05.2016 r.
Warsztaty: 15.06.2016 r.

Komitet Organizacyjny DWMI
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