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Değerli takım koçlarımız,
2021 - 2022 Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Challenge Programı sezonu
Yerel Turnuvalarına oldukça az zaman kaldı. Sizlerle tekrar bir araya geleceğimiz için oldukça
heyecanlı ve mutluyuz :)
Önümüzdeki günlerde sizlerle hem turnuvalara dair bilgi notunu hem de jüri bağlantı saatlerini
ve linkini paylaşacağız. Öncesinde birkaç küçük hatırlatma yapmak istedik:
*Event Hub için davet maillerini sizlerle paylaştık. Hesabını doğrulamayan hocalarımızın
ivedilikle bu işlemi yapmasını rica ediyoruz.
*Jüri değerlendirme süreci için yüklemenizi beklediğimiz robot oyunu sunumu ve yenilikçi
proje sunumu hazırlıklarınızı hızlandırmanızı rica ederiz.
*Robot oyunu maçları canlı olarak gerçekleştirileceği için sisteme herhangi bir yükleme
yapmanız gerekmemektedir.
*Jüri dokümanlarınızı yüklemek için tarihler geldiğinde ve platform açıldığında, turnuva
satırına basınız, jüri bölümünü seçiniz. Belgeler ve Materyaller başlığı altında dokümanlarınızı
yükleyebileceğiniz 3 alan göreceksiniz:
*İlk satırı doldurmayınız, bu bölümü Türkiye'de kullanmıyoruz (Coach/Mentor Award
Nomination Form bölümünü doldurmayınız).
*Yenilikçi proje sunumlarınızı ya da varsa projenizi anlatan videoyu ilgili alana ekleyiniz. Eğer
bir videonuz yoksa, sunumunuzu farklı kaydet tuşuna basarak MPEG-4 olarak kaydedebilir,
video formatına dönüştürebilirsiniz. Bu linkteki bilgiler nasıl yapıldığına dair yardımcı olacaktır.
Videolarınız 5 dakikayı geçmemelidir.
*Robot oyunu bölümünde sunumunuzu yükleyebilir, bunun yanı sıra robotunuza dair 5 fotoğraf
ve 1 sayfalık bir bilgi notu ekleyebilirsiniz. Sunumu video olarak yüklemek isterseniz 5 dakikayı
geçmemelidir.
Tüm dokümanlarda kabul edilen dosya türleri bunlardır: PDF'ler, görüntü dosyaları (.png, .jpg,
.bmp, .tiff, .gif uzantılı olmalı) ve video dosyaları (.mp4, .mov, .avi, .wmv, .webm uzantılı
olmalı).
Son olarak, turnuvanıza katılabilmek için hem takım koçu ve danışmanlarının hem de
takım üyelerinin onay formları ile birlikte iletişim çalışmalarında kullanılmak üzere
bir adet takım fotoğrafını 27 Ocak Perşembe gününe kadar iletmeniz gerekmektedir.
Onay
formlarına
bu
adresten
ulaşabilirsiniz: https://www.bilimkahramanlaribulusuyor.org/sezon-dosyalari/
Onay
formlarını
taratabilir
ya
da
okunaklı
bir
şekilde
fotoğrafını
çekerek
bizlere bkb@bilimkahramanlari.org mail adresimizden iletebilirsiniz. Dosyaları kargolamamanızı
rica ederiz.
Yerel Turnuvalar için Event Hub'a dokümanları yükleme tarihlerinizi hatırlatmak
isteriz, dokümanlarınızı linkte bahsi geçen tarihlerde yükleyebileceksiniz, şu anda
platformdaki ilgili alanlara erişememektesiniz.
*Sistem otomatik kapanacağı için uzatma mümkün olmayacaktır.
Jüri oturumunuz 30 dakika sürecektir, akışın nasıl ilerleyeceğini bu doküman üzerinden tekrar
kontrol edebilirsiniz: Takımlar için Jüri Oturumu Akışı
Robot oyunu maçlarınız Zoom platformu üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecektir.
Yardımcı olması açısından Robot Oyunu Canlı Yayın Çekim Kılavuzuna link üzerinden
ulaşabilirsiniz: Robot Oyunu Canlı Yayın Çekim Kılavuzu
Event Hub'ta yaşayacağız her türlü sorun ya da olası aksaklıklar veya sürece dair sorularınız
için bizimle iletişime geçiniz.
Tüm takımlarımıza sevgiler, selamlar.
Bilim Kahramanları Buluşuyor Ekibi
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