
KONKURS
na najbardziej innowacyjne, rewolucyjne 

i najciekawsze zastosowanie mikrokontrolerów

Rejestracja i informacje: stm32konkurs@gmail.com

Regulamin konkursu:
  1. Organizatorem konkursu jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
  2. Tematem konkursu jest opracowanie aplikacji mikrokontrolera STM32. Do realizacji projektu można 
      zastosować dowolny zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem STM32 
      (np. STM32NUCLEO, STM32DISCOVERY itp.) bądź własne rozwiązanie sprzętowe.
  3. Oceniana będzie przede wszystkim pomysłowość zgłoszonej aplikacji.
  4. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 lipca 2016, wyłącznie drogą e-mailową, 
      na adres stm32konkurs@gmail.com.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 29 lipca 2016. Wyniki zostaną opublikowane na stronie 
      www.STM32.eu, nagrodzeni zostaną poinformowani także pocztą elektroniczną.
      Oficjalne rozdanie nagród nastąpi podczas ST TechDays Poland 2016 (ST-TechDays.pl, 12-13.09.2016)
  6. Sponsorami nagród są: STMicroelectronics oraz KAMAMI.pl.
  7. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 3 000 PLN.
  8. Przewidziano trzy nagrody główne oraz pięć wyróżnień.
  9. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody.
10. Zgłoszenie do konkursu musi spełniać poniższe warunki:
      a. w skład zgłoszenia wchodzą: 
           I. schemat blokowy i/lub elektryczny urządzenia, 
          II. opis pozwalający zrozumieć ideę i zasadę działania, 
         III. zdjęcia urządzenia,
         IV. skompilowany plik wynikowy (bin/hex), 
          V. film demonstrujący działanie urządzenia (AVI, MP4, WMV itp.).
              Linki do filmów na Youtube/Vimeo itp. nie będą akceptowane!
     b. minimalna długość tekstu opisującego projekt to 1800 znaków (nie licząc listingów),
     c. opis musi być przygotowany po polsku zgodnie z ogólnie przyjętymi regułami językowymi,
     d. wszystkie pliki: rysunki, zdjęcia, filmy oraz pliki programów związane z opisem muszą 
         być przesłane jako załączniki,
     e. w zgłoszeniu trzeba podać: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
11. Opisy zgłoszone do konkursu mogą być użyte przez organizatora do publikacji 
      w portalach STM32.eu lub MIKROKONTROLER.pl
12. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik potwierdza 
      przeczytanie regulaminu, zgadza się na podporządkowanie jego postanowieniom 
      oraz wyraża zgodę na jego treść.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, 
      a interpretacja wykładni należy wyłącznie do organizatora.
14. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 
      Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 
      (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.)] przed wydaniem nagród organizator 
      odprowadzi zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody 
      do właściwego Urzędu Skarbowego.
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