OBÓZ NAUKOWY „WYZWANIA ALGORYTMICZNE”

Organizator: VIII LO im. Władysława IV
Dofinansowanie z Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Termin:

19.10.2018 (obiad) – 21.10.2018 (obiad).

Miejsce pobytu: Leśne Zacisze Ośrodek Szkoleniowo-hotelowy, Teresin,
Al. XX-lecia 3, (40 km w stronę Sochaczewa).
Kadra

- Justyna Wilińska, justyna@wladyslaw.edu.pl 885 505100
- Hanna Stachera stachera@staszic.waw.pl
603 373 254
- Renata Rasztawicka
- wolontariusze absolwenci olimpijczycy

Koszt dla uczestnika: 140 zł.
Zapisy: mail justyna@wladyslaw.edu.pl z podaniem informacji:
Imię i nazwisko, szkoła, klasa, grupa (podstawowa, średnia, zaawansowana),
zainteresowania, sukcesy (np. OIG, OI, inne). Liczba miejsc ograniczona.
Osoba chętna zgłasza się do organizatora przed wyjazdem i opłaca koszt 140 zł
Uczestnik zabiera ze sobą:
1. Podpisaną przez rodziców/opiekunów kartę uczestnika
2. Legitymację szkolną
3. Laptop, zeszyt, długopis
4. Bagaż osobisty na 2 dni.
Rozpoczęcie Warsztatów: 19.10.18 (piątek) godzina 15.35
Spotkanie: godzina 15.35, Dworzec Warszawa Śródmieście peron 2.
Odjazd: Dworzec PKP Warszawa Śródmieście - Teresin Niepokalanów
godzina 15:57, przyjazd 16:24, czas podróży 0:46. W ramach Warsztatów
organizator zapewnia:
- przejazdy PKP, zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 – osobowych,
całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, ciasteczka, woda),
- opiekę wychowawczą i merytoryczną: wykłady zadania programistyczne,
omówienia zadań, na poziomie podstawowym, średnim i olimpijskim, spacery,
dyplomy i nagrody w rankingu zadaniowym warsztatów,
- WiFi (laptop we własnym zakresie).
Zakończenie warsztatów .21.10.2018 (niedziela) godz. 18.15
17:30, odjazd do Warszawy, 18.15 przyjazd na Dworzec Warszawa Śródmieście.

W ramach Obozu organizator zapewnia:
-

przejazdy PKP, zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5 – osobowych,
całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, ciasteczka, woda),
opiekę wychowawczą i merytoryczną: wykłady zadania na platformie SIO,
omówienia zadań, na poziomie podstawowym, średnim i olimpijskim, spacery,
dyplomy i nagrody w rankingu zadaniowym obozu,
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-

dostęp do sieci przez WiFi (komputer we własnym zakresie).

Program obozu:
Praca w grupach:
grupa konkursowa starsza - zaawansowana
piątek - konkurs próbny
sobota, niedziela - konkurs (5h, 3 zadania)
grupa konkursowa młodsza
zadania pokazujące standardowe metody
piątek - konkurs próbny
sobota, niedziela - konkurs (5h, 3 zadania)
grupa warsztatowa (niekonkursowa)
piątek - konkurs próbny, pomagający w późniejszym wyborze warsztatów
sobota, niedziela - dwa, prowadzone równolegle warsztaty.

grupa rozpoczynająca naukę – praca z portalami edukacyjnymi z platformą
SIO, literatura, zakres materiału, warsztaty, wykłady.
Harmonogram zajęć:
Piątek
16.24 przyjazd do Teresina, dojście do Ośrodka Leśne Zacisze (10 min dojście)
17.15 zakwaterowanie
17.30 obiad
18.00 konkurs próbny
20.30 kolacja
Sobota
9.00 śniadanie
9.30 konkurs (woda, ciasteczka)
13.30 /14.30 obiad
15.00 spacer
16.00 omówienia, wykłady
18.00 kolacja
18.30 konsultacje, warsztaty
Niedziela
9.00 śniadanie
9.30 konkurs, warsztaty (woda, ciasteczka)
13.30 obiad
14.00 – 15.00 omówienia, rozstrzygniecie konkursu
17.00 wyjście na dworzec
17.30 odjazd PKP
18.15 przyjazd na Dworzec Warszawa Śródmieście.
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