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Fordelingsutvalget, IFI

Søknad om prosjektstøtte for IDI Open

Hver vår arrangerer NTNU programmeringskonkurransen IDI Open, som andre læringssteder kan 
delta på gjennom internett. MAPS har tradisjon for å være vertskap for konkurransen her på UiO, 
og det vil vi gjerne være også i år. Konkurransen varer typisk i fire timer, og vi vil derfor beverte 
deltakerne med Pizza. Vi søker derfor om kroner 7310,-

Om arrangementet

Konkurranseformatet er inspirert av NM i programmering: Lagene konkurrerer mot hverandre ved å
løse så mange oppgaver som mulig under konkurransetiden. Noen oppgaver er svært enkle, andre 
svært vanskelige–det de har til felles er at de tester algoritmisk forståelse og øvrige 
programmeringsferdigheter. Vi vil at så mange IFI-studenter som mulig skal delta på IDI Open, og 
det fordrer et skikkelig lokalarrangement her på UiO.

Budsjett for arrangementet

Ballonger 1600

Pizza 4800

Brus m. tilbehør 300

Plakater 550

Konvolutter 60

SUM 7310

Forklaring av budsjettspostene

• På NM i Programmering IDI Open er det tradisjon for å dele ut ballonger til lag hver gang 

de løser en oppgave. På UiO Programming Challenge i fjor betalte vi rett under 1600 for 
100 ballonger og leie av heliumstank.

• Pizzaestimatet er beregent på følgende måte: Hvert lag kan bestå av inntil 3 personer. Til 

UiO Programmring Challenge i fjor var det 17 påmeldte lag. Hvis 18 fulltallige lag kommer,
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er det 54 deltakere. Vi er 6 styremedlemmer i MAPS som er med som arrangører, dermed er 
vi 60 personer på arrangementet. Hvis vi legger FUs sats på 80 kr per person til grunn 
havner vi på 4800 kr.

• I fjor høst brukte vi 310 kr på brus under UiO Programming Challenge. Vi opplevde dette 

som akkurat passe mengder brus og som et realistisk estimat for dette arrangementet.

• Vi vil gjerne trykke litt ekstra fine plakater hos copycat for å promotere arrangementet. 

Tidligere har dette kostet oss 550 kr.

• IDI Open krever at deltakerne får tildelt utskrevne opgavesett i konvolutter. For 60 kr får vi 

nok konvolutter.

Kontonummer

Beløpet ønskes satt inn på kontonummer 6039.06.58284.

Kontaktperson

Carl Martin Rosenberg, økonomiansvarlig i MAPS. Epost: carlmro@  ifi  .uio.no. Telefon: 40401835.
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