
PRIPREME UČENIKA ZA ROBO RESCUE A NATJECANJE – Kriterij odabira 

HDR će tijekom proljetnih školskih praznika 2013. u NCTK u Kraljevici organizirati pripreme učenika u 

području robotike s ciljem njihova usavršavanja za samostalan nastup na međunarodnim natjecanjima u 

kategoriji Robo Rescue A.  

Predviđen broj polaznika: 10 

Predviđen broj voditelja: 2 

Trajanje radionice: 24.-29. ožujka 2013. 

Voditelji radionice Ivica Kolarić i Jelka Hrnjić. 

Odabir učenika za radionicu: 

 3 učenika iz prošlogodišnje osnovnoškolske ekipe na svjetskom natjecanju u Mexicu  ( Filip, Dominik i 

Luka) jer su svojim rezultatom, 3. mjesto na svjetskom natjecanju zadovoljili naša očekivanja  i ovo im je 

jedina nagrada za taj postignuti uspjeh. 

 3 učenika osnovnoškolca na osnovu rezultata sa provedenih natjecanja  1. i 2. kola Robolige 

To su 3 kapetana ekipa ili kako se u rangiranoj ekipi dogovore. Ako su među ovim učenicima Filip, Dominik i Luka 

uzima se kapetan sljedeće plasirane ekipe. 

 2 učenika srednjoškolca na osnovu rezultata sa provedenih natjecanja  1. i 2. kola Robolige. Dakle, 2 

kapetana ekipa ili kako se u rangiranoj ekipe dogovore. 

 1 učenik osnovnoškolac koji će sudjelovati na predstojećim međunarodnim natjecanjima u Austriji i 

Sloveniji iz županije koja nije zastupljena gore navedenim kriterijima. 

 1 učenik srednjoškolac  koji će sudjelovati na predstojećim međunarodnim natjecanjima u Austriji i 

Sloveniji iz županije koja nije zastupljena gore navedenim kriterijima. 

( to je ukupno 10) 

Ovi učenici imali bi plaćen smještaj – puni pansion za navedene dane i plaćenu edukaciju. 

Puni pansion u hotelu u Kraljevici za 1 učenika iz grupe je 215,00 kn po danu tj. 1075,00 kuna za 5 dana + 15 

kuna dnevna taxa. 

HDR plaća kotizaciju za prostor 300 kuna po danu. 

Ovoj grupi učenika možemo dodati još 2 učenika koja bi sama platila smještaj u hotelu u  iznosu od 1090,00 kuna, 

a prednost bi imali oni učenici koji zadovoljavaju gore navedene kriterije. 

Ovoj grupi učenika možemo dodati još 4 učenika koja bi sama platila smještaj u hotelu u iznosu od 1090,00 kuna i 

edukaciju u iznosu  od 500,00 na račun Hrvatskog društva za robotiku.  

To je ukupno 16 učenika i ujedno maksimalan broj polaznika za ovu radionicu. 

(bus od ZG do Kraljevice - ide sa Ciboninog parkirališta, 

24. ožujka (nedjelja) vjerojatno u 13,30 sati, a iz Kraljevice krećemo 29. ožujka (petak) oko 10,30. Svakako ćemo 

se još ranije čuti oko točnog vremena polaska busa.) 

 

                                                                                         Jelka Hrnjić, prof. – Hrvatsko društvo za robotiku 


