
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hrvatski savez informatičara raspisuje 
 

NATJEČAJ 
za sudjelovanje na 

 
21. KAMPU MLADIH INFORMATIČARA HRVATSKE 

KRK, 18. -28. lipnja 2011. 
 
Pozivamo mlade i darovite informatičare osnovnih i srednjih škola i članove udruga i klubova Hrvatskog 
saveza informatičara, koji su na informatičkim natjecanjima u šk. god. 2010./2011. postigli zapažene 
rezultate da se prijave na natječaj Hrvatskog saveza informatičara za besplatno sudjelovanje na 
 

21. KAMPU MLADIH INFORMATIČARA HRVATSKE 
 

Za sudjelovanje na Kampu 2011. Izvršni odbor Hrvatskog saveza informatičara izabrat će, temeljem 
pristiglih prijava, do 15 učenika osnovnih i do 15 učenika srednjih škola. Prednost pri odabiru imati će 
učenici koji su postigli zapažene rezultate na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi 2011., Hrvatskom 
otvorenom natjecanju iz informatike 2010./2011. i Infokupu 2011. 
 
21. kamp mladih informatičara Hrvatske 2011. održat će se u jednom terminu u OŠ F. K. Frankopana u 
Krku, a sudionici će prema svojim željama moći sudjelovati u nekim od ponuđenih radionica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osim navedenih radionica za sve će sudionike biti organizirana i zanimljiva predavanja te drugi 

sadržaji, a radionice će voditi stručni suradnici HSIN-a, uspješni mladi informatičari i nosioci olimpijskih 
informatičkih medalja, te članovi Kluba informatičara otoka Krka. 

 
Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na Kampu molimo vas da ispunjenu Prijavnicu potpisanu i 

od vaših roditelja pošaljete najkasnije do 30. svibnja 2011. godine na adresu Hrvatski savez informatičara 
(za Natječaj), Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, e-mail: hsin@hsin.hr ili fax. 01 / 48 48 770 (za Prijavnice 
upućene poštom prihvaćamo datum poštanskog pečata). Prijavnicu preuzmite na našoj web stranici. 

 
Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranicama HSIN-a najkasnije do 6. lipnja 2011. godine, 

a odabrani će učenici o svim detaljima vezanim za Kamp biti obaviješteni pismenim putem. 
 
U Zagrebu, 16. svibnja 2011. Za Hrvatski savez informatičara 

Ivo Šeparović, dipl. ing. 

za učenike osnovnih škola: 
 
Logo, 
Basic, Pascal, C, 
Python, 
Algoritamski pristup rješavanju zadataka, 
Internet, Izrada WEB stranica – HTML, 
Visual Basic i drugi programi; 

za učenike srednjih škola: 
 
C++/STL, 
Visual Basic, 
HTML/PHP, 
Algoritmi početni/napredni, 
C#.Net, Java, 
Linux i drugo. 


