
Informacje dla gości konkursu WI PING

Zakwaterowanie
Ci z naszych uczestników i  opiekunów, którzy korzystają z  noclegu,  oczekiwani  są 13
kwietnia w godzinach popołudniowych w Domu Studenckim nr 1 ZUT w Szczecinie, al.
Bohaterów Warszawy 55 (pozycja:  53.421512, 14.53063;  http://goo.gl/maps/hCLz0). Po
zgłoszeniu się na portierni i podaniu swoich personaliów otrzymacie Państwo klucze do
pokoi i wszelkie niezbędne wskazówki. 

Najwygodniejszy dojazd z dworców PKP i PKS to autobus linii 75 wyruszający z pętli przy
dworcu kolejowym (http://goo.gl/maps/dznfg)  i zatrzymujący się na przystanku „Bolesława
Śmiałego 11”  (http://goo.gl/maps/WHKH3),  skąd na piechotę,  np.  ulicami  Sikorskiego i
Boh. Warszawy, dotrzecie Państwo na miejsce (spacer ten zajmie Wam ok. kwadransa).

Niestety, nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kolacji – jeśli nie zaopatrzycie się w
prowiant przed wyruszeniem w drogę, to ze znalezieniem dobrego miejsca na posiłek nie
będzie problemu – ze względu na bliskie sąsiedztwo domów akademickich i  kampusu
ZUT,  okolica  obfituje  w  lokale  serwujące  posiłki  niemal  przez  całą  dobę  (np.
http://barrab.pl,  http://kfc.pl/kfc-ryga/,  http://www.pizzapeperoni.pl/restauracje →  ul.
Królowej  Jadwigi  13,  https://www.facebook.com/OnlyKebab →  ul.  Krzywoustego  57/pl.
Kościuszki).  W produkty spożywcze zaopatrzyć się można np. w Galerii Turzyn (pozycja
53.426384,14.531108; http://goo.gl/maps/FD377).

Miejsce  Państwa  zakwaterowania  zachęca  do  spaceru  i  zapoznania  się  z
niepowtarzalnym  charakterem Szczecina  –  w  zasięgu  kilkunastu  minut  marszu  macie
Państwo szczecińskie Śródmieście, a niewiele dalej czekają na Państwa ikony naszego
miasta:  Zamek  Książąt  Pomorskich  (53.426911,14.560272;  http://goo.gl/maps/TAstp)  i
Wały Chrobrego (53.429979,14.565121; http://goo.gl/maps/uh3Yp). 

Osoby spoza Szczecina zapraszamy na śniadania w dniach 14. i 15. kwietnia do Bistra
„Oliwka” mieszczącego się w budynku nr 1 Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej 49
(pozycja:  53.447069,14.492323,  http://goo.gl/maps/GNgVY).  14  kwietnia  Bistro  będzie
wydawać  śniadanie  dla  Państwa między  8:45  a  9:30  i  prosimy nie  odkładać swojego
przyjazdu  na  ostatnią  chwilę,  by  ewentualnym  spóźnieniem  nie  spowodować
niepotrzebnych perturbacji.

Najwygodniejszy  przejazd  z  Domu  Studenckiego  oferuje  tramwaj  linii  7  z  przystanku
„Turzyn  21”  (http://goo.gl/maps/FGlRe)  do  przystanku  „Żołnierska  11”
(http://goo.gl/maps/7Ykd3).  Pokonanie  tej  odległości  wymaga ok.  kwadransa plus  czas
dotarcia  na przystanek wynoszący ok.  10 minut.  Szczegółowe informacje  o rozkładzie
jazdy  komunikacji  miejskiej  dostępne  są  na  stronie  ZdiTM  Szczecin:
http://www.zditm.szczecin.pl/rozklady/ .  Przejazdy  komunikacją  miejską  w  Szczecinie
możecie  Państwo  opłacić  biletem  elektronicznym  np.  w  systemie  SkyCash.  Bilet   na
przejazd maks. 30 min. dziennymi liniami zwykłymi kosztuje w Szczecinie: normalny 3,00
zł, ulgowy 1,50 zł. 

Konkurs
Rejestracja uczestników rozpocznie się 14 kwietnia (wtorek) o godz. 9:30 w  sali nr 126
budynku  nr  2  Wydziału  Informatyki  Zachodniopomorskiego  Uniwersytetu
Technologicznego, znajdującego się w kampusie przy ul. Żołnierskiej 52 w Szczecinie
ok. 300 metrów od budynku nr 1 (pozycja 53.448526,14.491171; http://goo.gl/maps/ifSRe).
Dokładne informacje o dalszych wydarzeniach zawiera agenda. 
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Tegoroczna edycja konkursu PING obfituje w nowości – jedną z nich jest fakt ufundowania
przez naszych sponsorów, firmy  REC Global i  ProfiData dwóch wyjątkowych nagród dla
najlepszych  z  finalistów.  Nagrodami  tymi  są  miesięczne  staże  w  firmach  naszych
sponsorów –  warunkiem  wykorzystania  tej  oferty  jest  podjęcie  studiów  na  naszym
Wydziale i pomyślne zaliczenie dwóch pierwszych semestrów studiów. Niech te wyjątkowe
wygrane,  czekające  w  puli  obok  tradycyjnych  nagród  rzeczowych,  będą  dla  Was,
finalistów, dodatkową zachętą do wytężonego wysiłku!

W  razie  jakichkolwiek  problemów lub  wątpliwości  prosimy  o  kontakt  z  p. Sławomirem
Wernikowskim, tel. 601 415 423, swernikowski@zut.edu.pl. 

Przypominamy wszystkim zawodnikom o bezwzględnym wymogu posiadania przy
sobie  dowodu  tożsamości  ze  zdjęciem  (dowód  osobisty,  paszport,  legitymacja
szkolna, itp.).

Do zobaczenia!

REC Global
We are creating a team at REC Global. We use our knowledge and expertise to
develop solutions for software engineering.  We help our customers to create

new ideas. We work on a variety of international projects that give us the opportunity to learn the latest and
newest  technologies.  We  work  in  inter-cultural  teams.  Thanks  to  the  different  points  of  view,  we  are
constantly expanding our horizons. We value talent, enthusiasm, knowledge and experience. We operate in
a culture of free communication, exchange of experience and commitment. Together we create a workplace
that we like. Enjoy IT.

PROFI-DATA
Od ponad 20 lat jesteśmy producentem oprogramowania specjalizującym się w
tworzeniu  dedykowanych  systemów  informatycznych  klasy  Enterprise  dla
ubezpieczeń,  bankowości,  przemysłu,  transportu  i  administracji  publicznej.

Oferujemy  również  rozwiązania  gotowe  do  szybkiego  dostosowania  i  wdrożenia.  Tworzymy  aplikacje
webowe i mobilne w języku Java.  Jesteśmy akredytowanym partnerem SAP.
O sile każdej firmy stanowią jej ludzie, dlatego współpracujemy z najlepszymi, oferując w zamian możliwość
satysfakcjonującej i rozwojowej pracy. Nie jesteśmy wielką międzynarodową korporacją. Staramy się tworzyć
unikalne  środowisko  pracy,  dzięki  któremu  nasi  pracownicy  mogą  realizować  swoje  ambicje  i  plany
zawodowe w miłej i przyjaznej atmosferze.
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