Instytut Informatyki
Uniwersytetu
Warszawskiego

Fundacja
Rozwoju Edukacji

zapraszają uczniów uzdolnionych informatycznie lub matematycznie na

OLIMPIJSKI OBÓZ INFORMATYCZNY
Olimpiada Informatyczna, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja
Rozwoju Edukacji serdecznie zapraszają młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału w obozie informatycznym, który może być świetnym wsparciem w starcie
w olimpiadach informatycznych: gimnazjalnej i licealnej, a dla początkujących do rozpoczęcia
przygody z poważną informatyką!
Obóz przeznaczony jest dla osób początkujących, które chcą nauczyć się programowania oraz
poznać początki algorytmiki, a także bardziej zaawansowanych, którzy pragną doskonalić
swoje umiejętności w programowaniu i algorytmice na różnych poziomach. Wszyscy będą
rozwiązywali zadania olimpijskie na różnych poziomach. Każdy obozowicz będzie miał
komputer do pracy.
Zajęcia prowadzić będą studenci Uniwersytetu Warszawskiego, w większości byli uczestnicy
Olimpiady Informatycznej. Będą także zajęcia sportowe.
Obóz odbędzie się w Warszawie, w terminie 18-22 sierpnia 2014 roku, na Wydziale
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2.
Uczestnikom zamiejscowym zapewniamy całodzienne wyżywienie i noclegi oraz opiekę
wychowawców. Noclegi możliwe są od 17 sierpnia (niedziela). Całkowity koszt to 470 zł.
Koszt dla uczestników nie korzystających z noclegów i całodziennego wyżywienia to 180 zł.
Wszyscy uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie w postaci obiadu.
Osoby, które nie będą mogły zapłacić tych kwot, mogą starać się o stypendium. Proszę
o maila w tej sprawie.
Konto do wpłat i pozostałe informacje organizacyjne podamy w mailu do osób
zakwalifikowanych, który będzie wysyłany najpóźniej 24 godziny od zgłoszenia.
Aby zgłosić się na obóz należy wypełnić formularz, który znajduje się pod tym adresem.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lipca 2014 r .
Zwróć uwagę na rubrykę zainteresowania i osiągnięcia, wypełnij ją starannie, gdyż na
podstawie tego, co tu napiszesz, będziemy kwalifikowali na obóz. Początkujący mogą nie mieć
jeszcze osiągnięć. Ale wszyscy muszą tu zadeklarować chęć do pracy na obozie i wyrzeczenie się
gier w czasie zajęć.
Liczba miejsc na Obozie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Kierownikiem Obozu będzie Pan Jakub Radoszewski.
Informacja o Obozie dostępna będzie także na stronie www.oi.edu.pl.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt
Tadeusz Kuran - organizator obozu
Tel. 504 032 956, e-mail: tadkuran@oi.edu.pl
PS. Nie wahaj się zawiadomić o Obozie Koleżanki i Kolegów, którzy mogliby być nim
zainteresowani.

