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Warszawa, 13 marca 2013 r. 

 
Nowy smartfon, 3000 zł, komercyjne zlecenie od 

Microsoft? Jeszcze masz szansę na wygraną! 
 

Rusza trzecia odsłona konkursu Eduweb i Microsoft dla projektantów   
 

Firma Microsoft wraz z portalem Eduweb.pl rozpoczynają trzecią odsłonę konkursu na 
projekt aplikacji  dla systemu Windows 8 „Odpicuj Aplikację”, równolegle trwa też 
konkurs „Telefon za Szablon”. Dzięki zupełnie nowemu interfejsowi, Windows 8 daje  
projektantom możliwość realizacji najbardziej kreatywnych pomysłów, wychodzących 
poza utarte schematy. Uczestnicy konkursu, którzy w najlepszy sposób wykorzystają 
ten potencjał mogą wygrać nagrodę pieniężną lub smartfon Nokia Lumia, a także mają 
szansę nawiązania komercyjnej współpracy z Microsoft. 
 
W akcji firmy Microsoft i portalu Eduweb uczestnicy mogą podjąć się realizacji dwóch 
niezależnych zadań konkursowych: 
 

 Odpicuj Aplikację 
W trzeciej odsłonie konkursu uczestnicy mają stworzyć własną koncepcję designu 
interfejsu aplikacji „Lista E”. Specyfikacja jest dostępna do pobrania na stronie: 
http://eduweb.pl/konkursy/odpicuj-aplikacje.html, a gotowy projekt należy zgłosić 
przez stronę: http://www.modernux.geekclub.pl/szablony. Twórca najlepszego 
projektu otrzyma 3 000 PLN, dodatkowo wybrani autorzy mają szansę otrzymać 
komercyjne zlecenia od Microsoft!  

 
 Telefon za Szablon 

Konkurs polega na zaprojektowaniu szablonów aplikacji dla systemu Windows 8 – 
prace można zgłosić na stronie: http://www.modernux.geekclub.pl/szablony. Te, które 
spełnią wymogi organizatora w wybranej przez uczestnika kategorii zostaną 
umieszczone w Bazie Szablonów. Każdy uczestnik, który prześle 2 szablony będzie 
mieć szansę na zdobycie telefonu Nokia Lumia 800. Do wygrania jest jeszcze 88 
smartfonów! 

 
Głównym kryterium oceny prac konkursowych jest kreatywność: „Właśnie kreatywność 
i umiejętność świeżego spojrzenia będą szczególnie cenione w konkursie. Schematy są po to, 
żeby je łamać! W pierwszych dwóch odsłonach nagrodziliśmy już najlepszych twórców, teraz 
czas na kolejnych. Zachęcamy do udziału w jednym z dwóch równoległych konkursów - 
„Odpicuj Aplikację” oraz „Telefon za Szablon”. Najbardziej ambitni i kreatywni mogą wziąć 
udział w obydwu zadaniach” – powiedział Karol Wituszyński, Audience Lead w dziale DPE 
polskiego oddziału Microsoft. 
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Trzecia odsłona konkursu „Odpicuj Aplikację” trwa do 17 marca 2013 r., po czym 
zostanie ogłoszone kolejne, ostatnie już zadanie. Konkurs „Telefon za Szablon” trwa do 
15 czerwca 2013 r. lub do wyczerpania zapasu nagród. Wszystkie gotowe projekty w obu 
konkursach należy przesyłać przez stronę http://www.modernux.pl/szablony. Muszą być one 
zgodne z interfejsem Windows 8, czyli Modern UI. Wystarczy pobrać narzędzie Windows 
Design Kit ze strony konkursu (http://eduweb.pl/konkursy/odpicuj-aplikacje.html) i zacząć 
projektować. 
 
Na stronie konkursu znajduje się wiele materiałów i narzędzi opracowanych przez Microsoft, 
przydatnych w pracy nad projektami konkursowymi. Przygotowano m.in. kompletny poradnik 
dla grafików, zawierający zestaw instrukcji oraz materiały i możliwość konsultacji 
z ekspertami. Ponadto, na stronie Eduweb.pl zostały opublikowane szkolenia wideo, dostępne 
do pobrania za darmo, które mogą być przydatne dla rozpoczynających przygodę 
z projektowaniem na potrzeby konkursu: 

1. Projektowanie w Photoshop dla Windows 8 
2. Niezbędnik Designera Windows 8 
3. Seria webcastów na temat projektowania aplikacji na Windows 8, które są 

zamieszczone na stronie channel9.  
 
Równie przydatny może być indeks wskazówek dotyczących środowiska użytkownika 
w aplikacjach ze Sklepu Windows, który znajduje się na stronie msdn.microsoft.com. 
Designerzy mogą wymieniać się wiedzą i czerpać aktualne informacje z portalu 
społecznościowego im dedykowanego: www.modernux.geekclub.pl. Tam również 
można znaleźć galerię szablonów.  
 

Informacje o firmie: 

Microsoft jest liderem branży nowych technologii – dostawcą produktów i usług dla konsumentów oraz klientów 
instytucjonalnych i komercyjnych.  Wśród sztandarowych produktów oferowanych przez Microsoft jest system operacyjny 
Windows. Jego najnowsza wersja – Windows 8 to pierwszy w pełni dotykowy system operacyjny Windows, który działa na 
klasycznych komputerach, ale także urządzeniach z ekranami dotykowymi, w tym również na tabletach. Wraz z premierą 
Windows 8 Microsoft wprowadził na rynek również pierwszy komputer sygnowany własnym logo – Microsoft Surface. System 
operacyjny Windows dostępny jest również  w wersjach na platformę mobilną – Windows Phone oraz platformę serwerową – 
Windows Server. Kluczową pozycję w portfolio Microsoftu zajmuje również Microsoft Office, powszechnie używany zestaw 
aplikacji wspierających komunikację i produktywność. Ponadto w ofercie spółki znajdują się również rozwiązania wspierające 
zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics.   
 
Microsoft jest również liderem w zakresie rozwiązań dostarczanych w formie usług w modelu cloud computing, i jako jedyny 
dostawca posiada w pełni kompleksową ofertę zarówno aplikacji, infrastruktury, jak i platformy programistycznej w formie usług 
w chmurze obliczeniowej. Rozwiązania chmurowe oferowane przez Microsoft mogą być dostarczane klientom w modelu chmury 
publicznej, jak np. usługa Office 365 czy Windows Azure, ale również w modelach chmury prywatnej oraz hybrydowej, która jest 
połączeniem obu poprzednich modeli dostosowanym do potrzeb klienta.  
 
Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich filiach na całym świecie 
Microsoft zatrudnia blisko 90 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 300 osób w Polsce.  
 
Zapraszamy do odwiedzenia polskiej strony firmy Microsoft pod adresem: http://www.microsoft.com/poland lub kontaktu z 
Centrum Obsługi Klienta Microsoft pod numerem 0 801 802 000 (opłata według stawek Twojego operatora). 

 



 
 

3 z 3 

 

 
Dodatkowych informacji udzielą: 
 
Agnieszka Dziedzic      Joanna Frąckowiak 
Microsoft Sp. z o.o.       Microsoft Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 195 A       Al. Jerozolimskie 195 A 
02-222 Warszawa        02-222 Warszawa  
tel. 22 594 10 00       tel. 22 594 10 00 
fax 22 594 10 02       fax 22 594 10 02 
e-mail: adziedzi@microsoft.com     e-mail: joannafr@microsoft.com 
 
Anna Klimczuk       Marek Zaleski 
Microsoft Sp. z o.o.       Microsoft Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 195 A       tel. 594 15 43 
02-222 Warszawa        fax 22 594 10 02 
tel. 22 594 12 90       kom. +48 505 191 543 
fax 22 594 10 02       e-mail: b-mazale@microsoft.com 
e-mail: v-anszte@microsoft.com 
 


