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ПОЗИВНО ПИСМО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ ИЗ НИША, ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР „ТЕСЛА
ИНФО КУП“ ТАКМИЧЕЊА

ВАС ПОЗИВАЈУ
На регионално такмичење Тесла Инфо Куп 2018

Време и локација одржавања: Субота 28.04.2018. године, са почетком у 10:30 часова.
Такмичење се одржава у Електротехничкој школи „Никола Тесла“, у Нишу. Тесла инфо куп
је информатичко такмичење које ученицима пружа могућност индивидуалног и тимског
успеха, у две дисциплине: Интернет (moodle) тест и Андроид квиз.

Такмичење ће бити одржано према важећем такмичарском правилнику, који је усвојио
Организациони одбор такмичења, као и према званичној сатници програма такмичења.
Правилник се налази на линку: http://tik.etstesla.ni.ac.rs/infoportal/. У наставку можете
видети програм такмичења.

Потребно је да ученици, који долазе у пратњи ментора, понесу са собом ђачке књижице,
ради идентификације. Најбоље рангиране ученике очекују вредне награде, медаље и
похвале, а надамо се да ћете и Ви, као гости или учесници, увеличати наш догађај!

e-mail: etstesla@etstesla.ni.ac.rs
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Сатница за регионално такмичење у Нишу - Тесла Инфо Куп 2018
субота, 28. 04. 2018. год,
Електротехничка школа „Никола Тесла“ Ниш
Сатница активности на Тесла Инфо Куп-у
10:30 – 11:15

Пријем и регистрација екипа.

11:10 – 11:30

Свечано отварање

11:30 – 12:30

Такмичења:


Интернет тест (такмичари се распоређују у рачунарске кабинете школе)



Android тест (такмичење се одвија у просторији у којој су постављена
пројекторска платна)

Напомена: Интернет тест и Android тест се одвијају истовремено
12:30 - 13:00

Рад комисија на рангирању такмичера.
Слободно време за госте такмичења који немају задужења у комисијама.

13:00

Истицање привремене ранг листе учесника такмичења.

13:00 - 13:30

Подношење евентуалних жалби на привремену ранг листу.

13:30 - 14:00

Рад комисије за жалбе.

14:00 - 14:30

Истицање коначне ранг листе учесника такмичења.
Исписивање диплома и похвала

14:30

Додела награда за најуспешније учеснике такмичења.

Организациони одбор Тесла Инфо Куп-а

e-mail: etstesla@etstesla.ni.ac.rs
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