
Konkurs ABB IT Challenge 2014
Wyzwanie dla studentów – zaraźcie nas swoim 
pomysłem i zgarnijcie 25 000 zł!

Zbudujcie zespół. Zaproponujcie 
projekt realizujący motto „Inteligentna 
metropolia”, który bazuje na techno-
logiach informatycznych. Będziecie 
rywalizować w trzyetapowym konkursie 
z ekipami z całego kraju!

Czym jest IT Challenge?
IT Challenge to ogólnopolski konkurs 
organizowany przez Centrum Systemów 
Informatycznych ABB. Stawiamy 
na zespołową pracę nad innowacyjnymi 
projektami informatycznymi, które 
rozwiązują rzeczywiste problemy otaczającej 
nas rzeczywistości. Motyw przewodni 

tegorocznej edycji to  
„Inteligentna metropolia” – czyli jak 
technologie informatyczne mogą wspierać 
życie mieszkańców miast i ich okolic.

Dla kogo?
Konkurs jest skierowany do 2-, 3-osobowych 
ekip studenckich kierunków informatycznych 
i pokrewnych. Uczestnicy mogą być 
studentami dowolnej polskiej uczelni, którzy 
w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 
26 roku życia. Członkowie jednego zespołu 
nie muszą studiować na tej samej uczelni/
kierunku.



Co można wygrać?
I miejsce – 25 000 zł dla zespołu
II miejsce –  iPad dla każdego z członków 

zespołu
III miejsce –  czytnik Kindle dla każdego 

z członków zespołu
IV miejsce –  dysk przenośny dla każdego 

z członków zespołu

Dlaczego warto?
IT Challenge to świetny sposób 
na rozwinięcie swoich umiejętności 
oraz naukę nowych technologii przy 
wsparciu ekspertów z ABB, a także – 
po prostu na dobrą zabawę. Biorąc udział 
w konkursie, poznasz ludzi o podobnych 
zainteresowaniach i będziesz rywalizować 
z zespołami z całej Polski. Na najlepsze 
osoby czeka możliwość współpracy z ABB.

Jak zgłosić ekipę?
Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, 
zbierz ekipę i wypełnijcie do 21 kwietnia 
2014 r. formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie konkursu www.itchallenge.pl

Zgłoszenie musi zawierać: nazwę zespołu, 
jego skład, dane kontaktowe lidera zespołu 
oraz krótki opis Waszego pomysłu.

Zeskanuj 
kod QR 
i dowiedz 
się więcej.
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