INFORMACJE
o rejestracji i uczestnictwie w sezonie WRO2021
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Jeśli pojawią się pytania dotyczące rejestracji, konkursu lub regulaminu, na które nie można znaleźć
odpowiedzi:

• na stronie internetowej (www.wropolska.pl),
• w zasadach lub
• w tym dokumencie,
prosimy o kontakt z info@spaceship.edu.pl

Zgłaszając się na sezon WRO2021 wszyscy trenerzy i uczestnicy akceptują
wszystkie warunki zapisane w tym dokumencie.
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1. Członkowie zespołu i coachowie/ liderzy.
1.1. Na zawodach WRO uczestnicy pracują w zespołach. Jedna drużyna składa się z 2-3 członków i
1 coacha.
1.2. Coach nie może brać udziału jako członek zespołu.
1.3. Coachem musi być osoba, która ukończyła 18 lat.
1.4. Jeden członek zespołu i jeden coach nie mogą tworzyć zespołu. Zespół może być utworzony
przez co najmniej dwóch członków zespołu.
1.5. Jeden coach może być jednocześnie liderem dwóch różnych drużyn.
1.6. Każda zarejestrowana drużyna może mieć jednego trenera. Jeśli rejestrujecie więcej
zespołów w jednej kategorii, to sugerujemy, by jeden coach pracował tylko z jednym zespołem,
powoli to lepiej wykorzystać czas na coaching.
1.7. Jako organizatorzy sezonu WRO2021 podjęliśmy decyzję o dopuszczeniu jednego zawodnika
do rywalizacji w większej liczbie kategorii. Jeśli jest uczestnik, który chciałby rywalizować np. w
kategoriach Regular Junior i Open Junior, a także w grupach wiekowych, to jest to możliwe w formule
zawodów online. Ważna uwaga: niniejsza zgoda została udzielona wyłącznie na sezon WRO 2021 i
wyłącznie na realizację zawodów online.

2. Rejestracja/ opłata rejestracyjna
2.1. Sezon WRO2021 odbywa się wyłącznie online. Szczegóły formuły online można znaleźć w
innym dokumencie, tutaj:
Szczegóły dla kategorii Regular: https://wropolska.pl
2.2. Opłata rejestracyjna na zawody wynosi 20 EUR/drużynę we wszystkich kategoriach i grupach
wiekowych i w sezonie WRO2021 jest pokrywane przez Fundację „SpaceShip” i Uniwersytet
EDUTUS.

2.3 Termin zgłoszeń do zawodów w Polsce: godzina 23:59 w dniu 23.05.2021 r.
2.4 Poniżej znajduje się harmonogram sezonu 2021:
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Data

Informacje

31.03.2021

Rozpoczęcie rejestracji i publikacja zasad zawodów

01.06.2021

Publikacja zasad dot. zawodów w formule online

23.05.2021

Zakończenie rejestracji drużyn

20.06.2021

Zakończenie przesyłania przez drużyn filmów prezentujących
przejazd robota i dokumentacji kodu kodu.

26.06.2021-06.07.2021

Ocena przesłanych przez drużyny materiałów.

07.07.2021

Ogłoszenie wyników online.

Kategorie zawodów WRO w Polsce w sezonie 2021:

• Regular: Elementary
• Regular: Junior
• Regular: Senior

3. Pozyskanie potrzebnych elementów do konkursu
3.1. Przed zawodami drużyny wszystkich grup wiekowych w kategorii Regular mają możliwość
zamówienia mat turniejowych.

• Wymiary: 2362 mm x 1143 mm / tolerancja +/- 5 mm
• Nie możemy zagwarantować, że materiał, jakość i kolory maty będą takie same jak na zawodach,
jeśli mata nie jest zamówiona podczas rejestracji.

4. Wykluczenie z formuły online // Wycofanie się z rywalizacji
4.1. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zarejestrowana drużyna nie może wziąć udziału w zawodach,
coach musi tę informację przekazać organizatorom wraz z uzasadnieniem na adres e-mail:
info@spaceship.edu.pl.
4.2. Jeśli zespół nie może uczestniczyć w rozgrywkach online z przyczyn od nich niezależnych, opłata
rejestracyjna może zostać zwrócona za obopólną zgodą.
4.3. Jeśli drużyna nie może wziąć udziału z własnej winy, opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
4.4. Jeśli zespół nie jest w stanie zrealizować płatności do wyznaczonego terminu z przyczyn od niego
niezależnych (np. odpowiedzialny organ nie przekazał im kwoty), coach musi omówić dalsze kroki
z organizatorami.
4.5. Jeśli zespół nie jest w stanie zrealizować płatności do podanego wcześniej terminu z własnej
winy, dyskwalifikuje się z zawodów, nie może uczestniczyć w zawodach, a opłata rejestracyjna nie
podlega zwrotowi.

5. Narzędzia i materiały dopuszczone do udziału w konkursie
5.1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu na www.wropolska.pl , aby dowiedzieć się, jakiego
rodzaju sprzętu, oprogramowania, czujników, silników i innych elementów LEGO możesz używać
w każdej kategorii i grupie wiekowej.

6. Komunikacja // Pytania i odpowiedzi
6.1. Komunikacja z organizatorami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pytania i
uwagi można przesyłać na adres info@spaceship.edu.pl.
6.2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad i warunków konkursu prosimy o kontakt
z sędziami głównymi pod adresem info@spaceship.edu.pl.
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7. Kategorie i grupy wiekowe
7.1. W sezonie WRO2021 zespoły mogą aplikować do kategorii:
Regular (Elementary, Junior, Senior)
7.2. Jako organizatorzy sezonu WRO2021 podjęliśmy decyzję o dopuszczeniu jednego zawodnika
do rywalizacji w większej liczbie kategorii. Jeśli jest uczestnik, który chciałby rywalizować np. w
kategoriach Regular Junior i Open Junior, a także w grupach wiekowych, to jest to możliwe w formule
zawodów online. Ważna uwaga: niniejsza zgoda została udzielona wyłącznie na sezon WRO 2021 i
wyłącznie na realizację zawodów online.
7.3. Przynajmniej jeden uczestnik w każdym zespole musi być w wskazanej w regułach grupie
wiekowej.
7.4. Wszyscy pozostali uczestnicy zespołu mogą być maksymalnie 1 rok młodsi od określonej
grupy wiekowej.

7.5. Na stronie www.wropolska.pl można zobaczyć w części dotyczącej określania wieku kategorii
Regular, że grupy wiekowe pokrywają się przez 1 rok. Należy pamiętać, że wiek członków zespołu
należy liczyć w stosunku do roku kalendarzowego 2021. Jeśli któryś z członków zespołu osiągnie w
tym roku wiek następnej grupy wiekowej (bez względu na miesiąc), musi startować w tej innej grupie
wiekowej.
Przykład 1: 11-letni zawodnik kończy 12 lat 10 grudnia 2021 r. W tym przypadku są 2 opcje:

• Może rywalizować w kategorii Regular lub Open w grupie wiekowej Elementary, jeśli inni
członkowie zespołu mają 9 lub 10 lat.

• Może rywalizować w kategorii Regular lub Open w grupie wiekowej Junior, jeśli pozostali
członkowie drużyny mają 13 lub 14 lat.
Przykład 2: 12-latek kończy 13 lat 10 grudnia 2021 r., może startować tylko w kategorii Regular lub
Open i tylko w grupie wiekowej Junior.
Określenie wieku dla kategorii Regular i Open:

Grupa wiekowa/ kategoria

Wiek

Lata urodzenia w sezonie 2021

Elementary

8 – 12 lat

2009

2013

Junior

12 – 15 lat

2006

2009

Senior *

15 – 20* lat

2001*

2006

* Ze względu na pandemię w sezonie WRO 2021 maksymalny wiek dla seniorów (zarówno w
kategorii Regular, jak i Open) został ustalony na 20 lat.
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8. Wytyczne WRO
8.1. Jako organizatorzy zawodów WRO mamy świadomość, że główną motywacją uczestników jest
wygrywanie. To dotyczy wszystkich członków zespołu, trenerów, rodziców i przedstawicieli krajów
organizatorów. Taka postawa jest mile widziana i nie mamy z nią problemu, dopóki spełnia ona
również wytyczne WRO International.
8.2. Wytyczne WRO:

• Zachęcamy zespoły do uczenia się, doskonalenia i rozwijania nowych umiejętności podczas
zabawy.

• Coachowie, mentorzy i rodzice motywują i pomagają, aby znaleźć dobre rozwiązania, a nie
samodzielnie rozwiązywać zadania zamiast zespołu.

• W dłuższej perspektywie, nauka poprzez przygotowania do zawodów i udział w nich jest znacznie
ważniejsza niż wygrana w zawodach.

• Fair play musi być najważniejszą zasadą dla wszystkich członków zespołu, coachów, mentorów,
rodziców, organizatorów i sędziów.
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