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Pamiętaj, że żeby zarejestrować się jako uczestnik najpierw musi zostać zgłoszona
placówka edukacyjna której jesteś uczniem. Jeśli w odpowiednim polu wyboru nie ma
Twojej szkoły skontaktuj się z nauczycielem informatyki, wychowawcą lub dyrektorem,
aby ten zgłosił szkołę do uczestnictwa w konkursie. Link do filmu z instrukcją dotyczącą
rejestracji znajdziesz na stronie cscs.pl w zakładce szczegóły > przydatne informacje.

Wejdź na stronę cscs.pl i kliknij w baner rejestracji dla ucznia; 

Wypełnij formularz rejestracyjny, jeżeli jesteś niepełnoletni poproś swojego
rodzica/opiekuna o wypełnienie formularza; 

 
Po wypełnieniu formularza poczekaj na zatwierdzenie twojego uczestnictwa
przez nauczyciela, o potwierdzeniu powiadomimy Cię drogą mailową.  

Rejestracja będzie możliwa w dniach od 01.10.2021 do 30.11.2021.
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Zadania należy rozwiązywać samodzielnie! Pamiętaj, że na tym etapie wybieramy
reprezentację szkoły, więc najważniejsza jest uczciwa rywalizacja. Pamiętaj, że
najlepsza trójka utworzy reprezentacje szkoły, która będzie współpracować w dalszych
etapach konkursu.

Zapoznaj się z materiałami edukacyjnymi. Zawarta w nich wiedza pozwoli Ci na
osiągnięcie dobrego wyniku w etapie szkolnym;

W przypadku pytań dotyczących materiałów, skontaktuj się z nauczycielem
koordynującym działania konkursowe w Twojej szkole.

Wyniki etapu szkolnego zostaną przesłane Uczestnikowi na wskazany przez niego
adres e-mail, jednakże nie później niż do czternastu dni od zakończenia etapu
szkolnego. Uczestnicy z trzema najlepszymi wynikami pod przewodnictwem
koordynatora stworzą reprezentację szkoły w etapie wojewódzkim.
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W ramach przygotowania do testu na tym etapie:
    

 Zapoznaj się z tematyką, której będą dotyczyć pytania konkursowe;

Zbierz reprezentację, rozdzielcie między sobą zadania, podzielcie się materiałem,
przygotujcie się na to, że w ramach testu będziecie musieli wykazać się nie tylko
wiedzą teoretyczną, ale także umiejętnością współpracy;

 Współpracujcie z nauczycielem koordynującym

Ustalcie z zespołem terminy spotkań, na których wspólnie przygotujecie się do
reprezentowania szkoły i walkę o miejsce w ogólnopolskim finale konkursu.

Etap drugi zostanie przeprowadzony w formie trzydniowej miniligi. Codziennie
otrzymacie zadnia, za rozwiązanie, których przyznane będą punkty wliczane do
klasyfikacji generalnej. 
Zadania będą dostępne przez cały dzień, to od drużyny zależy, kiedy i gdzie je rozwiąże.
Uwaga - pamiętaj, że nie ma możliwości powrotu do zadań z poprzedniego dnia.
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Podzielcie się zadaniami tak, żeby w jednym czasie każdy z was zajmował się innym
pytaniem; 

Podzielcie się zadaniami tak aby wspólnie rozwiązywać test i pracować nad
odpowiedziami na wszystkie pytania.
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 Właściwa strategia jest ważnym elementem na tym etapie konkursu, dlatego powyższe

rozwiązania potraktujcie jako sugestię i pamiętajcie, że macie dowolność w obraniu
drogi do jak najlepszego wyniku.

Wyniki zostaną przesłane członkom zespołu na wskazany przez opiekuna adres e-mail
po zakończeniu rozwiązywania zadań, nie później niż do czternastu dni od zakończenia
rywalizacji ligowej. Na stronie WWW cscs.pl opublikowane zostaną wyniki trzech
najlepszych szkół z każdego regionu. Do etapu finałowego awansuje tylko jedna
najlepsza drużyna z każdego województwa a także 4 drużyny z tzw. "dziką kartą". 20
najlepszych drużyn w kraju zmierzy się w Wielkim Finale CyberSkiller Challenge Poland
w formule CTF.
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III Etap odbędzie się w formie online, według formuły CTF (ang. Capture the Flag).
Finał konkursu zostanie przeprowadzony przy pomocy platformy CyberSkiller
i odbędzie się równocześnie we wszystkich 20 szkołach, które zakwalifikowały się do
Wielkiego Finału. Dalsze szczegóły dotyczące wydarzenia będą przekazane
drogą mailową po II Etapie konkursu.  W celu przygotowania się do Finału:

Potwierdź z nauczycielem prowadzącym dostępność sali komputerowej; 

W dniu Wielkiego Finału staw się we wcześniej w umówionej sali, przygotuj
stanowisko, zaloguj się na platformę.

Będzie polegał na rozwiązaniu zadań praktycznych z zakresu cyberbezpieczeństwa
 za pośrednictwem platformy CyberSkiller. Na rozwiązanie zadań w ramach Etapu
trzeciego każdy z Zespołów będzie miał 180  minut.

Dostęp do wszystkich zadań będzie miał każdy członek zespołu za pośrednictwem
indywidualnego konta na platformie CyberSkiller. Wystarczy, że jeden członek zespołu
rozwiąże zadanie poprawnie, a punkty do zdobycia w ramach tego zadania zostaną
zdobyte przez Zespół. Punkty za zadanie mogą zostać zaliczone tylko raz. Warto
podzielić się zadaniami tak, żeby w jednym czasie każdy członek Zespołu zajmował się
innym zadaniem, w ramach tematyki, w której czuje się najlepiej.  Właściwa strategia
jest ważnym elementem rozwiązywania zadań w formie CTF, dlatego powyższe
rozwiązania potraktujcie jako sugestię i pamiętajcie, że macie dowolność w obraniu
drogi do jak najlepszego wyniku.
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Zwycięska drużyna otrzyma 3 złote indeksy uprawniające do darmowej nauki na
wybranym kierunku na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych


