Vážení záujemcovia o súťaž 3D tlač,
pre zaradenie medzi účastníkov súťaže 3D Tlač, ktorá je jednou zo súťaží podporovaných
v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie", je potrebné aby si
nám vyplnil základné kontaktné údaje o sebe. Tieto údaje nám poslúžia na to, aby sme ťa vedeli
zaradiť ako účastníka tejto súťaže (vzdelávacej aktivity). Každý z Vás je povinný uviesť meno,
priezvisko, vlastný e-mail. Tvoje meno, priezvisko a e-mail slúžia na vytvorenie prístupu (login,
heslo) na http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/761388?lang=sk kde vyplníš všetky údaje
potrebné pre vypracovanie Karty účastníka. Ak si s ich vyplnením nebudeš vedieť rady, popros o
pomoc učiteľa, ktorého si v časti "Základné údaje o škole" uviedol ako kontaktnú osobu.
Vyplnenie všetkých údajov v dotazníku je podmienkou, aby si mohol byť vedený ako účastník
súťaže. Počet účastníkov školského kola súťaže nie je obmedzený, preto vyplnením tejto
záväznej prihlášky a údajov v rozsahu nevyhnutnom pre vypracovanie Karty účastníka na
http://itakademia.sk/sk/ziaci-zs-a-ss-zapojte-sa-do-sutazi/ splníš kritérium pre výber a budeš
zaradený medzi účastníkov súťaže.
Po vyplnení prihlášky príde každému účastníkovi súťaže, ak ešte nemá konto na portáli
https://registracia.itakademia.sk/, mail s prístupom na vyššie uvedenú stránku, kde vyplní
potrebné údaje (mail nepríde okamžite, spracúvame prihlášky postupne cca 2-3x týždenne).
V deň začiatku školského kola, ti príde mailom kľúč a ty si budeš môcť prevziať zadanie,
usmernenia školského kola.
Vyplnenie všetkých údajov v záväznej prihláške, vyplnenie registrácie a prihlásenie sa na
aktivitu, je podmienkou, aby súťažiaci bol zaradený do súťaže.
V prípade akýchkoľvek otázok k prihláseniu alebo registrácii kontaktujte:
Róbert Hajduk (Tel: 055 234 1285), e-mail: sutaze@itakademia.sk
V prípade akýchkoľvek otázok k súťaži kontaktujte:
Stanislav Slačka (Tel: 048 413 98 03), e-mail: sutazesvs@itakademia.sk

Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať v čase do 31.1.2018
Aj keď prihlásenie a registrácia je trošku komplikovanejšia, podpora súťaže prostredníctvom
projektu nám dáva možnosť robiť ju prístupnejšiu a kvalitnejšiu.
Doplňujúce informácie o súťaži nájdete na odkaze: http://svs.edu.sk/3DPRINT.
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