Regulamento
1. O evento
Criado em 2009, o ITYM é uma competição em equipe aberta para estudantes do
Ensino Médio de todo o mundo. Seu objetivo é estimular o interesse pela Matemática
e suas aplicações, desenvolver o pensamento científico e as habilidades de
comunicação e de trabalho em equipe. Em contraste com as olimpíadas, os problemas
do ITYM são publicados com vários meses de antecedência com partes que não
possuem solução conhecida. Durante o torneio os estudantes participantes
apresentam seus resultados num tipo de debate de pesquisa envolvendo um Relator
(Reporter), um Oponente (Opponent), um Revisor (Reviewer) e um Observador
(Observer). O ITYM tem apoio da Ecole Polytechnique, da Université Pris Sud, da
Belarusian State University e da Jacobs University (Alemanha) entre outras
importantes universidades europeias.
O torneio acontece cada ano em um país diferente e a edição de 2016 será sediada na
St Petersburg State University em São Petersburgo, Rússia.

Site oficial do evento: http://www.itym.org/Home

2. Programação do Torneio (preliminar)









Dia 1 – chegada a S. Petersburg - credenciamento
Dia 2 – cerimônia de abertura – Round 1 – Second Draws
Dia 3 – preparação para o Round 2
Dia 4 – Round 2 – Third Draws
Dia 5 – Excursão
Dia 6 – preparação para os FINALS ROUNDs
Dia 7 – FINALS ROUNDs e cerimônia de premiação e encerramento
Dia 8 – retorno dos participantes aos seus países

3. Calendário da organização








Inscrições – 2 a 10 de maio
Confirmação de inscrição e envio de documentos – 11 a 13 de maio
Divulgação dos resultados - 20 de maio
Pagamento da taxa de confirmação – (30% do valor) – 25 de maio
Pagamento das taxas de participação – (70% do valor) – 25 de junho
Envio das soluções dos problemas para a coordenação do torneio – 28 de junho
Chegada a S. Petersburgo – 4 de julho

4. Responsabilidades e Custos
 O time deverá ser formado por 8 estudantes (6 titulares e 2 apoio) e 1
professor (escola) (que será o team leader do grupo).
 O custo se participação será de 1.600 doláres americanos por estudante. Esse
valor inclui os serviços de acompanhamento e assessoria da Rede POC, taxas de
inscrição, alojamento, hospedagem e traslados durante o período do evento.
 Não estão incluídas nas taxas as passagens aéreas, documentação e despesas
pessoais extras
 O professor (team leader) será isento de pagamento de taxa e terá sua
passagem aérea custeada pela Rede POC apenas no caso do time estiver
completo com 8 estudantes.
 A única responsabilidade da escola com relação ao torneio é com a seleção,
orientação e preparação dos estudantes conforme as regras do torneio e as
orientações da Rede POC, desobrigando-se de qualquer custo ou despesa com
relação à organização e participação da delegação brasileira no torneio.
 Cada estudante aprovado no processo de seleção para o torneio deverá arcar
com o custo de sua documentação, seguro-saúde, passagens aéreas de ida e
volta (Brasil/Rússia/Brasil) e das taxas de participação, que cobrem os serviços
abaixo:

Período pré-evento:







Seleção e orientação dos participantes
Atendimento para esclarecimento de dúvidas
Orientação e acompanhamento da documentação para viagem
Orientação para a viagem (indicação de voos, informação sobre
bagagem e para a estadia)
Atualização de blog e redes sociais com as informações sobre o evento
Assessoria de imprensa (releases, redes sociais e sites)

Período durante o evento:




Orientação dos participantes antes do embarque para a Rússia
Apoio aos grupos no embarque e desembarque em São Petersburgo
Acompanhamento do grupo brasileiro durante todo o período do
evento.

Período após o evento:


Atualização de blog e redes sociais com as informações sobre a
participação dos projetos selecionados para o evento



Assessoria de imprensa (releases, redes sociais e sites)

5. Alimentação, hospedagem e traslados
Toda a alimentação (café da manhã, lanche e jantar), a hospedagem, os passeios e
traslados internos dentro da Rússia estão contemplados pelo acordo entre a Rede
POC e a coordenação do evento e incluídos na taxa de participação.

6. Passagens Aéreas
Caso necessário, a emissão das passagens aéreas poderá ser coordenada pelo Setor de
Viagens da Rede POC.

7. Forma de Pagamento das Taxas de Inscrição
Todas as taxas deverão ser pagas em reais diretamente à Rede POC, conforme os
valores indicados no item anterior após a confirmação dos estudantes selecionados e
conforme a cotação do câmbio do dia do pagamento (a ser informada pela Rede POC).
O pagamento poderá ser efetuado por depósito bancário à vista ou por cartão de
crédito (via MOIP). Para pagamento à vista, os dados bancários são:
V.R DA SILVA TURISMO - Rede POC
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 3581 - Conta: 00012-7 Operação 003
CNPJ: 14.163.264/0001-70
O pagamento via cartão de crédito via MOIP acarreta acréscimo de 6% no valor das
taxas e taxa de juros ao mês de 1,99%.
Caso escolha esta opção de pagamento, solicitar o link pelo e-mail:
redepoc@redepoc.com

8. Inscrição
Para participar do processo de seleção dos times que representarão o Brasil, um
professor deve fazer a inscrição da escola pelo link:

Após a inscrição, a coordenação do processo seletivo solicitará novas informações.
O nome dos 8 estudantes e do team leader deverá ser enviado apenas após a
divulgação do resultado de seleção.
9. Substituição e Cancelamento
Conforme o acordo da Rede POC com sua instituição, os participantes podem ser
substituídos até a data do evento, mediante comunicação por escrito para
redepoc@redepoc.com.

Em caso de cancelamento, o participante deverá informar por escrito para o e-mail
acima e, caso as taxas tenham sido pagas, haverá a cobrança de uma taxa de
cancelamento de 450 dólares americanos (para cancelamentos até 30 de maio de
2016) ou do valor integral das taxas caso ocorra a partir de 1º. de junho de 2016.

