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1. Niniejszy regulamin jest formalnym opisem prezentacji drużyny, będącej częścią etapu
finałowego zawodów KrakRobot 2016.
2. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za to zadanie wynosi: 20 pkt.
3. Opis zadania:
1. Drużyna dokonuje prezentacji podczas wydarzenia, wobec widzów konkursu i jury.
2. Prezentacja może mieć dowolną formę, w tym formę prezentacji multimedialnej lub
osobistego przedstawienia się drużyny.
3. Czas trwania prezentacji nie może być dłuższy niż 2 minuty. Do limitu liczy się zarówno
długość ewentualnej prezentacji multimedialnej, jak i wstęp wygłaszany osobiście przez
drużynę.
4. Treść prezentacji musi być dostosowana do oglądania przez dzieci. Prezentowanie
wszelkich treści niecenzuralnych może skutkować przerwaniem prezentacji i
dyskwalifikacją drużyny.
4. Sposób oceniania:
1. Prezentacja będzie oceniana przez jury składające się z przedstawicieli Organizatorów,
Sponsorów i Partnerów konkursu, którego skład zostanie podany przed rozpoczęciem
konkurencji.
2. Prezentacja będzie oceniana na podstawie trzech kryteriów:
1. Pomysłowość – 6 punktów
2. Poziom realizacji – 7 punktów
3. Przedstawienie drużyny i robota/ów - 7 punktów
3. Dla każdego kryterium, jako liczba otrzymanych punktów liczy się najwyższa spośród
not przyznanych przez sędziów za to kryterium.
4. Kryterium poziomu realizacji będzie uwzględniało także łatwość odbioru prezentacji.
Zalecamy unikanie niewyraźnego dźwięku czy ciemnych ujęć w nagraniach wideo
(miejsce zawodów nie jest absolutnie odcięte od światła dziennego, co może wpłynąć na
widoczność nagrania).
5. Wytyczne dla prezentacji multimedialnej:
1. Akceptowane formaty:
1. prezentacja multimedialna: .odp lub .ppt oraz obowiązkowo .pdf
2. wideo: przesłanie w dobrej jakości na portal YouTube z tytułem „[KrakRobot 2016]
NAZWA DRUŻYNY – Prezentacja drużyny”
2. Z powodów technicznych, wymagane jest przesłanie prezentacji lub linku do niej do
dnia 22.05.2016, godz. 23:59 drogą mailową na adres zawody@krakrobot.pl z tytułem
„[KrakRobot 2016] NAZWA DRUŻYNY – Prezentacja drużyny”.
3. Przesłanie powyższego e-maila jest wymagane także w sytuacji, kiedy drużyna nie
będzie mieć prezentacji multimedialnej – wtedy wiadomość powinna zawierać tę
informację.

