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Pokyny pre prihlásenie sa na súťaž Mamut 

 

Prihlásenie: 
Na súťaž MAMUT je potrebné sa záväzne prihlasovať prostredníctvom stránky http://itakademia.sk/   
respektíve stránky http://malynar.strom.sk/mamut do 14.5.2018 do 0.00. 
 
Kapacita je obmedzená na 40 tímov. Po uzavretí prihlasovania, v prípade, že celkový počet prihlásených 
tímov prekročí maximálny počet, bude zostavený rebríček prihlásených tímov na základe údajov 
uvedených v prihláške.  

1. Zostaví sa rebríček prihlásených s tým, že z poradia sa zoberie prvých 40 tímov. 
2. V prípade, že nie je možné vybrať presne 40 tímov, uprednostnia sa tímy zo škôl, ktoré sú IT 

Akadémia partner, s väčším zapojením do aktivít so zameraním na informatiku a úspechmi 
v súťažiach a olympiádach zameraných na prírodné vedy (respektíve technické vedy), 
matematiku a informatiku, v tomto poradí. 

3. Ak ani pravidlo 2 neumožní presne vybrať presne potrebný počet tímov, rozhoduje čas zaslania 
prihlášky. 

4. V prípade, že tím zruší svoju účasť na súťaži viac ako týždeň pred konaním súťaže, organizátor 
osloví ďalšieho záujemcu v poradí.   

Zoznam vybraných tímov bude zverejnený na stránke http://itakademia.sk a stránke súťaže 
http://malynar.strom.sk a vybraté tímy budú o výbere informované mailom kontaktnej osobe 
s ďalšími pokynmi k registrácii.   
 
Registrácia účastníka: 
Každý vybraný tím je povinný do začiatku súťaže si vygenerovať prihlášku pre každého člena tímu 
a priniesť a odovzdať ju v deň súťaže na registrácii. Ináč mu nebude umožnené sa súťaže zúčastniť. 
Registrácia jednotlivcov v tíme prebieha na stránke https://registracia.itakademia.sk. Prístup 
(prihlasovacie meno a heslo) pre žiakov škôl, ktoré sú IT Akadémia partner má k dispozícii škola 
prostredníctvom „Experta pre implementáciu inovácii vzdelávania na škole“, respektíve ich má i žiak 
as sa už zapojil do aktivít projektu. V prípade žiakov ktorých škola nie je IT Akadémia partner im budú 
prihlasovacie údaje zaslané na mail ktorý uvedú v prihlásení tímu. V registrácii žiak vyplní všetky údaje 
potrebné pre vypracovanie Karty účastníka. Ak si s jej vyplnením nebude účastník vedieť rady, nech o 
pomoc požiada svojho rodiča.  
Zároveň s potvrdením o vybratí na súťaž tím mailom obdrží aj kľúč ktorý je potrebný na prihlásenie sa 
na aktivitu.  
 
V prípade akýchkoľvek otázok k prihláseniu alebo registrácii kontaktujte RNDr. Róberta Hajduka, PhD. 
(tel: 056 234 1285, 0905 275 364 e-mail: sútaze@itakademia.sk).  
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