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Na temelju članka 38. stavka 2. Pravila Hrvatskoga stenografskog društva – udruge 
stenografa, birotehničara i informatičara, Zagreb, Upravni odbor Hrvatskoga 

stenografskog društva na svojoj 2. sjednici održanoj 30. studenoga 2020. godine donio je 
 

 
P R A V I L N I K  

o organizaciji i provođenju međunarodnog natjecanja 

Christmas typing challenge 

u organizaciji Hrvatskog stenografskog društva 
i 

Udruge Interinfo Polska 
 
Pojmovi: 

 Organizatori – Udruga Interinfo Polska sa sjedištem u Tychy,  
ul. Elfów 9, Poljska i Hrvatsko stenografsko društvo, Teslina 5/I, Zagreb, Hrvatska 

 Naziv natjecanja – Christmas typing challenge (Božićno daktilografsko 
natjecanje) 

 Datum natjecanja – datum kada će natjecatelji trebati prepisati natjecateljske 
tekstove 

 Znakovi u minuti – broj znakova s prazninama postignutih u jednoj minuti 
 Bruto rezultat – broj svih znakova u minuti prepisanog teksta 
 Neto rezultat – bruto rezultat umanjen za umnožak broja pogrešaka i kaznenih 

bodova za 1 pogrešku. 
 
 

Cilj natjecanja Christmas typing challenge 

Članak 1. 
 

1. Cilj natjecanja je promicanje vještine daktilografije, odnosno sposobnosti točnog i 
brzog tipkanja na tipkovnici. 

2. Natjecanje je namijenjeno onima koji: 
a) se žele međusobno natjecati u daktilografiji, 
b) žele testirati svoju vještinu, 
c) žele stalno usavršavati svoju vještinu, 
d) se žele pripremiti za ispit kojim se provjerava točnost i brzina pisanja na 

tipkovnici, 
e) se žele pripremiti za sudjelovanje na drugim natjecanjima u daktilografiji na 

nacionalnoj i međunarodnoj razini. 
 

Uvjeti i vremenski okvir natjecanja 

Članak 2. 
 

1. Na natjecanju mogu sudjelovati svi sudionici iz Poljske i Hrvatske. 
2. Registracija za natjecanje je otvorena do 17. prosinca 2021. godine 
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Sudionici natjecanja  

Članak 3. 
 

1. Sudionici natjecanja bit će podijeljeni u dvije dobne kategorije: 
 Juniori –  rođeni 2001. godine ili kasnije, 
 Seniori – rođeni 2000. godine ili ranije. 

2. Godina rođenja sudionika određuje u kojoj će se dobnoj kategoriji sudionik 
natjecati.  

3. Prijavom na natjecanje sudionik istovremeno daje suglasnost za objavu njegovog 
imena i prezimena na klasifikacijskoj listi.  

 

Individualna registracija sudionika i tijek natjecanja  

Članak 4. 
 
Natjecanje će se održati na sljedeći način: 

1. sudionik se samostalno registrira na natjecanje putem internetske stranice: 
https://konkursy-interinfo.pl, 

2. sudionik dobiva automatski generiranu lozinku na e-mail adresu navedenu 
tijekom registracije, 

3. sudionik se prijavljuje na natjecanje putem internetske stranice: 
https://konkursy-interinfo.pl/user/login upisujući svoju e-mail adresu i 
dobivenu lozinku, 

4. nakon prve prijave sudionik će dobiti poruku o potrebi prihvaćanja pravilnika 
natjecanja, 

5. sudionik će prijavom u programu moći vježbati različite tekstove u trajanju 1, 5 
ili 10 minuta ili pristupiti natjecanju, 

6. vježbe treninga mogu se izvoditi neograničeni broj puta, a svaki od 
natjecateljskih tekstova može se prepisati samo jednom. 
 

Registracija sudionika od strane nastavnika – Škole  

Članak 5. 
 

1. Sudionika na natjecanju može registrirati i nastavnik. 
2. Postupak registracije sudionika od strane nastavnika: 

a) nastavnik se registrira putem obrasca dostupnog na internetskoj stranici:  
https://konkursy-interinfo.pl  

b) nastavnik će dobiti automatski generiranu lozinku na navedenu e-mail 
adresu, 

c) nastavnik se prijavljuje na stranicu za registraciju sudionika natjecanja 
svojom e-mail adresom i dobivenom lozinkom, 

d) nastavnik dodaje sudionike natjecanja upisivanjem imena, prezimena, godine 
rođenja, e-mail adrese natjecatelja i ime i prezime mentora, 

e) nastavnik u svakom trenutku može dodati ili ukloniti sudionike kao i 
promijeniti njihove podatke (u slučaju pogreške). 

https://konkursy-interinfo.pl/
https://konkursy-interinfo.pl/user/login
https://konkursy-interinfo.pl/
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3. Sudionici koje je prijavio nastavnik će na svoju e-mail adresu (koju je nastavnik 
upisao prilikom registracije učenika) dobiti automatski generiranu lozinku, koja 
je, zajedno s e-mail adresom sudionika, potrebna za prijavu na natjecanje. 

 

Opis natjecanja  

Članak 6. 
 

1. Natjecanje će trajati od 00:01 do 23:59 u danu natjecanja – 18. prosinca 2021. 
godine 

2. Zadatak natjecatelja je da 18. prosinca 2021. prepišu što brže i sa što manje 
pogrešaka dva natjecateljska teksta. 

3. Svaki natjecateljski tekst prepisuje se 10 minuta. 
4. Svaki natjecateljski tekst bit će različit po svom sadržaju. Jedan od tekstova bit će 

o Božiću. 
5. Za svaku 1 pogrešku oduzimat će se 25 bodova. 
6. Svaki natjecateljski tekst može se prikazati i prepisati samo jednom. To znači da 

se natjecatelj, jednom kada otvori tekst natjecanja, ne može vratiti na prethodnu 
ili osvježiti stranicu u pregledniku jer će to rezultirati sa spremanjem rezultata s 
0 bodova. 
 

Klasifikacijska lista  

Članak 7. 
 

1. Rezultati natjecanja bit će prikazani prema dobnim kategorijama.  
2. Natjecatelj će biti rangiran prema broju neto znakova. 
3. Za određivanje poretka na klasifikacijskoj listi u obzir će se uzeti bolji rezultat 

od dva prepisana teksta. 
4. Klasifikacijska lista će se ažurirati u stvarnom vremenu i bit će dostupna na: 

https://konkursy-interinfo.pl/rank/users (dostupno nakon prijave). 
5. Klasifikacijska lista bit će vidljiva svim natjecateljima koji uplate naknadu iz 

članka 8. 
 

Naknada za sudjelovanje u natjecanju  

Članak 8. 
 

1. Naknadu za sudjelovanje na natjecanju Christmas typing challenge treba uplatiti 
na račun Društva: IBAN: HR2723600001101514909 otvoren kod Zagrebačke 
banke d.d. U opis plaćanja upisati „CTC - ime i prezime natjecatelja”.  
U slučaju kada organizacija ili škola uplaćuje za više natjecatelja, u opis plaćanja 
upisati: „CTC – naziv škole i broj natjecatelja”. 

2. Naknada za sudjelovanje na natjecanju iznosi 20,00 kuna. 
3. U slučaju ne pristupanja ili odustajanja od natjecanja, Hrvatsko stenografsko 

društvo NE VRŠI povrat novca. 
 

  

https://konkursy-interinfo.pl/rank/users
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Nagrade i diplome  

Članak 9. 
 

1. Najbolji natjecatelji u svakoj dobnoj kategoriji dobit će diplome i prigodne 
nagrade koje financiraju Organizatori. 

2. Diplome i nagrade najboljima bit će poslani poštom. 
3. Diplome za sve ostale natjecatelje i mentore bit će poslani u pdf formatu e-

mailom.  
 

Neovlaštena uporaba softvera 

Članak 10. 
 

1. Udruga Interinfo Polska je skupina ljudi koja, između ostaloga, organizira 
natjecanje putem vlastitog softvera u kojemu natjecatelji sudjeluju na pošten 
način. Udruga Interinfo Polska i Hrvatsko stenografsko društvo koriste internet 
za natjecanje kako bi stvarale pozitivna iskustva vezana uz korištenje ovog 
medija i povećale pristup natjecanju. 

2. Tijekom registracije, sudionici i organizatori obvezuju se pridržavati se svih 
pravila, propisa i zakona koji uređuju upotrebu računala i telekomunikacijskih 
mreža. 

3. Svaki pokušaj falsificiranja, neovlašteni pokušaj mijenjanja softvera ili hakiranje 
rezultirat će automatskim isključenjem s natjecanja i zabranom sudjelovanja na 
budućim natjecanjima u organizaciji Interinfo Polska ili Hrvatskog 
stenografskog društva. 

4. Kršenje zakona može rezultirati ukidanjem privilegija povezanih s korištenjem 
računala. Takvo kazneno djelo prijavit će se nadležnim tijelima.    

 

Obrada osobnih podataka  

Članak 11. 
 

1. Natjecatelj ispunjavanjem prijavnog obrasca pristaje na obradu osobnih podataka 
u skladu s uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 
2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom 
kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća 
uredba o zaštiti podataka – General Data Protection Regulation GDPR) i Zakonu o 
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine”, br. 42/2018).  
Osobni podaci će se prikupljati u svrhu organizacije i provođenja natjecanja, 
odabira pobjednika, dodjele diploma i certifikata te objavljivanjem najboljih 
natjecatelja na stranici natjecanja, internetskoj stranici Udruga te društvenim 
mrežama Facebook i Instagram.  

2. Davanje osobnih podataka popunjavanjem prijavnice je dobrovoljno, ali 
neophodno za sudjelovanje na natjecanju.  

3. Administrator osobnih podataka natjecatelja je Udruga interinfo Polska  sa 
sjedištem u Tychy, ul. Elfów 9. 

4. Organizator prikuplja podatke o natjecateljima i mentorima u bazi podataka dva 
mjeseca od završetka natjecanja Christmas typing challenge.  
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5. Natjecatelj u bilo kojem trenutku trajanja natjecanja može zatražiti brisanje 
svojih podataka, povući pristanak za njihovu obradu ili unijeti promjene. Brisanje 
podataka ili povlačenje pristanka za obradu automatski znači da je sudionik 
odustao od sudjelovanja na natjecanju. 

6. Za bilo koje pitanje vezano uz obradu osobnih podataka sudionika možete 
kontaktirati administratora osobnih podataka putem e-mail adrese: 
stowarzyszenie@interinfopolska.pl 
 

Završne odredbe  

Članak 12. 
 

1. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
2. Organizatori zadržavaju pravo promjene pravila natjecanja. Informacije o 

eventualnim promjenama objavit će se na internetskoj stranici Udruge Interinfo 
Polska i Hrvatskog stenografskog društva, kao i na Facebook i Instagram 
stranici tih udruga. 

 
 
 HRVATSKO STENOGRAFSKO DRUŠTVO 
 Predsjednica 
  
 

 Andrea Wawrzynek, mag. pol., v. r. 

mailto:stowarzyszenie@interinfopolska.pl

