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OBAVIJEST O ODRŽAVANJU I OBJAVA NATJEČAJA ZA SUDJELOVANJE 
 

NA 22. KAMPU MLADIH INFORMATIČARA HRVATSKE KRK 2012. 
od 19. do 29. lipnja 2012. 

 
Hrvatski savez informatičara u suorganizaciji s udrugom Klub informatičara otoka Krka i OŠ F. K. 

Frankopana iz Krka, domaćinom ovog programa, te pod pokroviteljstvom Hrvatske zajednice tehničke 
kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, poglavarstava Grada Krka i Županije primorsko-
goranske organizira 
 

22. kamp mladih informatičara Hrvatske – KRK 2012. 
od 19. do 29. lipnja 2012. 

 
 

22. kamp mladih informatičara Hrvatske okupit će najbolje mlade informatičare pa pozivamo 
mlade i darovite informatičare osnovnih i srednjih škola i članove udruga i klubova Hrvatskog saveza 
informatičara, koji su na informatičkim natjecanjima i smotrama softverskih radova samo na nacionalnoj 
razini u šk. god. 2011./12. postigli zapažene rezultate, da se prijave na natječaj Hrvatskog saveza 
informatičara. 

 
Za sudjelovanje na Kampu 2012. 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 najbolje rezultate, kada se zbroje rezultati postignuti na Hrvatskom otvorenom 
natjecanju iz informatike - HONI 2011./12., Otvorenoj smotri softverskih radova HSIN-a 2011., Hrvatskoj 
informatičkoj olimpijadi 2012. i Infokupu 2012.. 

 
Svi zainteresirani za sudjelovanje na Kampu ispunjenu Prijavnicu potpisanu i od roditelja trebaju 

poslati najkasnije do  
28. svibnja 2012. 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). Prijavnica se 
može preuzeti na našoj web stranici. 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranicama HSIN-a najkasnije do 6. lipnja 2012. godine, 
a odabrani će učenici o svim detaljima vezanim za Kamp biti obaviješteni pismenim putem. 
 

Za najbolje juniore informatičare (učenike do 16 godina starosti na dan natjecanja, na JBOI i ITI 
Shumen, jesen 2012.) u sklopu Kampa 2012. organizirat će se: 

 
1. juniorska hrvatska informatička olimpijada – JHIO 2012. 
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gdje će biti izabran hrvatski tim od 4 učenika za nastup na Balkanskoj informatičkoj olimpijadi – JBOI 2012 
u Makedoniji i na Međunarodnom informatičkom natjecanju – ITI, Shumen 2012, Bugarska u jesen ove 
godine. 

Pozvanici na JHIO 2012. bit će izabrani prema prijavama na natječaju, te objavljeni u isto vrijeme s 
ostalim pozvanicima na Kamp 2012. Učenicima će prednost za pozivanje na Kamp 2012. i JHIO 2012., biti 
rezultati postignuti na HONI 2011./2012. 

Program 22. kampa mladih informatičara Hrvatske, tradicionalne ljetne škole informatike, odvijat će 
se od 19. do 29. lipnja 2012. po slijedećem programu: 
 
A. Za učenike osnovnih škola 
 
Osnovne teme bit će: Programski jezici LOGO, BASIC, PASCAL, C/C++, VISUAL BASIC, PYTHON, 
Algoritmi, LINUX, HTML – izrada WEB stranica, Internet i drugo. 

Bit će organiziran i rad po grupama s drugim traženim temama, a prema želji sudionika. Posebna 
radionica bit će organizirana s temom ”Rješavanje zadataka na algoritamskoj osnovi” za one učenike koji su 
na prijelazu iz osnovne u srednju školu. 
 
B. Za učenike srednjih škola 
 
Osnovne teme ovog programa bit će: Algoritamsko rješavanje zadataka, programski jezici C/C++, LINUX, 
JAVA, VISUAL BASIC, PYTHON, izrada WEB stranica u HTML-u i PHP-u, C#.Net i drugo prema 
željama sudionika. Održat će se i nekoliko dodatnih stručnih predavanja. 

Poseban program organizirati će se za šest najuspješnijih mladih informatičara srednjoškolaca u 
Republici Hrvatskoj, koji će se na Kampu pod budnim okom svojih voditelja, pripremati za nastupe na 
međunarodnim informatičkim natjecanjima u 2012. godini: 

 
19. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi – CEOI 2012 (7.-13. srpnja 2012, Tata, Mađarska) i 

24. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi – IOI 2012 (23.-30. rujna 2012., Sirmione, Italija). 
 

Uz učenike pozvane temeljem natječaja HSIN-a, na Kampu će sudjelovati i nadareni mladi 
informatičari iz udruga HSIN-a, te zainteresirani učenici i profesori otoka Krka i Županije primorsko-
goranske (koji se za sudjelovanje moraju unaprijed prijaviti prof. Borisu Bolšecu u OŠ "F. K. Frankopan", te 
odabrati predavanja i radionice na Kampu). 

 
Cjelokupni program Kampa odvijat će se u prostorima suorganizatora OŠ "F. K. Frankopan", 

Frankopanska 40, Krk, dok će sudionici Kampa biti smješteni u privatnom smještaju, a prehrana će biti u 
školi domaćina. 

 
Organizator raspolaže i s određenim brojem slobodnih mjesta na Kampu za zainteresirane učenike 

koje mogu preporučiti udružene članice HSIN-a i profesori-mentori iz hrvatskih škola. Cijena boravka na 
Kampu 2012 je 2.700 kuna, a uključuje 10 dana punog pansiona, te prisustvovanje predavanjima i 
sudjelovanje u radionicama prema želji, kao i u svim aktivnostima prema programu Kampa 2012. 
(Prijavnicu preuzmite na web stranici HSIN-a). 
 

Za sve informacije o Kampu 2012. obratite se Hrvatskom savezu informatičara e-mailom na 
hsin@hsin.hr ili telefonom na broj 01/48-48-770. 
 
U Zagrebu, 15. svibnja 2012. 

Za HSIN: Tajnik 
Odgovorni organizator 
KAMPA KRK 2012. 

Ivo Šeparović, dipl. ing. 


