Najčešća pitanja i odgovori


Tko je organizator natjecanja?
o



Tko je autor zadataka?
o



Jedna škola može imati više Povjerenika, ali se trebaju usuglasiti oko plaćanja kotizacije i
izdavanja računa.

Tko garantira regularnost natjecanja?
o



Povjerenik prijavljuje broj ekipa u pojedinoj kategoriji, zadužen je za plaćanje kotizacije i
organizaciju natjecanja u svojoj školi.

Može li jedna škola imati više Povjerenika?
o



Zadatci i obrasci za slanje odgovora bit će poslani na prethodno sakupljene elekroničke adrese
sudionika pet minuta prije početka natjecanja. Nakon isteka vremena natjecanja (60 minuta)
neće biti moguće poslati odgovore.

Što je posao Povjerenika?
o



Zadatci i obrasci za slanje odgovora šalju se Povjereniku elektroničkom poštom tijekom jutra
na dan natjecanja. Njegov je zadatak isprintati po jedan primjerak testa za svaku ekipu, te u
školi pripremiti prostoriju i papire za rješavanje. Planirano trajanje natjecanja je od 13:30 do
14:30. Nakon završenog natjecanja učenici/Povjerenik ispunjene obrasce s odgovorima svojih
ekipa trebaju poslati organizatoru do 16:00.

Kako se provodi natjecanje online?
o



Tablicu gradiva po kolima i kategorijama možete naći na: http://matzelcic.com.hr/mat-liga/
nakon propozicija natjecanja.

Kako se provodi natjecanje u školi?
o



Propozicije natjecanja možete pročitati na: http://matzelcic.com.hr/mat-liga/.

Koje je gradivo obuhvaćeno na natjecanju?
o



Autorica je svih zadataka profesorica Maja Zelčić. Više o njoj možete pročitati na:
http://matzelcic.com.hr/o-meni/.

Koje su propozicije natjecanja?
o



Organizatori su natjecanja MAT, obrt za poduku u vlasništvu profesorice Maje Zelčić i
MATika, obrt za pružanje usluga u obrazovanju u vlasništvu profesorice Tamare Nemeth.

Svaki Povjerenik zadužen je za regularnost natjecanja u svojoj školi. Ukoliko dođe do kršenja
pravila natjecanja ekipa ili škola mogu biti isključeni s natjecanja.

Trebamo li slati organizatoru ispunjene suglasnosti učenika?
o

Povjerenik natjecanja dužan je osigurati suglasnosti za objavljivanje imena, prezimena i
fotografija sudionika svoje škole na službenoj mrežnoj stranici organizatora i
njegovom Facebooku. Ispunjene suglasnosti čuva do kraja natjecanja i šalje organizatoru samo
na njegov zahtjev.



Je li MAT liga natjecanje na općinskoj, županijskoj ili državnoj razini?



Hoće li Povjerenik dobiti potvrdu za sudjelovanje u organizaciji?

o
o



Poimenični sastav članova ekipe i njihovih mentora prijavljuje se na dan održavanja kola.

Mogu li se mijenjati sastavi ekipa?
o



Nakon završetka natjecanja mentori će dobiti pohvalnicu za vrstan rad s učenicima
sudionicima natjecanja.

Do kada trebamo prijaviti sastave ekipa?
o



Ekipa može imati više mentora. Njihova imena navest će na obrascu za odgovore na dan
natjecanja.

Hoće li mentori dobiti potvrdu?
o



Nakon završetka natjecanja Povjerenik će na elektroničku poštu dobiti potvrdu za sudjelovanje
u organizaciji natjecanja.

Može li ekipa imati više mentora?
o



MAT liga natjecanje je na državnoj razini.

Mijenjanje sastava ekipa dopušteno je Pravilnikom natjecanja.

Zašto je važan broj ekipe koji se upisuje na dan natjecanja?
o

Na obrascu za odgovore ekipa upisuje ime škole i broj ekipe. Bodovi osvojeni po kolima
zbrajaju se za pojedinu ekipu na osnovu broja ekipe.



Ako jedan član ekipe ne može nastupiti na kolu?
o



Tko može nastupiti u apsolutnoj kategoriji?
o



Nakon prijave ekipa organizator će na elektroničku adresu Povjerenika poslati ponudu
(predračun na kojem piše koliki iznos i gdje treba uplatiti) na temelju koje će se izvršiti uplata
kotizacije. Ponuda se ne knjiži i nema nikakvih posljedica u slučaju da ste dobili ponudu, ali
niste izvršili uplatu.

Treba li nam narudžbenica?
o



Kotizacija se uplaćuje na žiro račun organizatora.

Što je ponuda?
o



Kotizaciju MAT lige nekim ekipama plaća škola, nekima grad, nekima županija, a neki učenici
plaćaju sami.

Kako se plaća kotizacija?
o



Kotizacija MAT lige iznosi 40 kn po jednom kolu ili 160 kn za cijelu ligu za jednu ekipu
MAT lige.

Tko plaća kotizaciju?
o



Natjecanju se može pristupiti u bilo kojem trenutku. Za nastup nije preduvjet da je ekipa
sudjelovala na svim prethodnim kolima.

Koliko se plaća kotizacija?
o



U apsolutnoj kategoriji, osim ekipama osnovnih i srednjih škola, bit će omogućeno
sudjelovanje i ekipama Centara izvrsnosti, udruga, E–učionica i obrta, kao i mješovitim
parovima iz različitih škola.

Možemo li se natjecati ako nismo nastupili u prvom kolu?
o



Ako je jedan član ekipe spriječen, može ga zamijeniti neki drugi učenik te škole. Također je
moguće i da drugi član ekipe sam rješava zadatke.

Ako na e-računu treba biti napisan broj narudžbenice (što treba provjeriti s računovođom u
školi), tada ga šaljete organizatoru prije izdavanja računa.

Što je e-račun?
o

Svi javni i sektorski naručitelji (pojednostavljeno: velika većina korisnika državnog/lokanog
proračuna) od 1. 7. 2019. godine obvezni su zaprimati i slati isključivo e-račune (bez obzira na
vrijednost posla) i to u formatu propisanom EU normom o standardizaciji e-računa. Na to ih
obvezuje Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi koji je jednoglasno usvojen
u Saboru. Također, od 1. 12. 2018. javni i sektorski naručitelji (dalje u tekstu: Naručitelji)
morati će zaprimiti e-račun ako im dobavljač isti pošalje umjesto papirnatog računa tj. neće ga
smjeti odbiti. Račun poslan elektroničkom poštom u PDF formatu, koji nije potpisan
digitalnim certifikatom i nije ovjeren elektroničkim vremenskim žigom nije valjani
elektronički račun. Za tako izdan račun ne može se naknadno ustanoviti stvaran trenutak
njegova nastanka niti se može sa sigurnošću utvrditi da u njemu nisu naknadno mijenjani
podatci. Dakle, ukoliko kotizaciju plaća škola ili županija izdat će im se e-račun, a ako plaća
grupa građana račun će biti fiskaliziran u obliku PDF-a.



Možemo li dobiti e-račun za školu?



Što je s uplaćenom kotizacijom ekipe koja nije mogla nastupiti na kolu?

o
o



U dogovoru s organizatorom uplaćena kotizacija odgodit će se za iduće kolo.

Što su nagrade za najuspješnije?
o



E-račun biti će poslan školi nakon provedene uplate.

Prve tri ekipe u svim kategorijama dobivaju medalje i nagrade. Prošle godine nagrade su bile
majice, maske, vreće i kemijske s logom organizatora.

Dobiju li učenici potvrdu o sudjelovanju?
o

Svim sudionicima koji to žele Povjerenik će dodijeliti potvrdu o sudjelovanju.

