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•Учасники 5-ти міст 
України

•76 учасників в 
професійних змаганнях

•28 учасників у 
розважальних 
програмах

•7 семінарів

2006

•Учасники 50-міст України

•500 учасників в професійних 
змаганнях

•150 учасників у розважальних 
змаганнях

•25 семінарів

•Азот-шоу

•Benchmarking

•Лабораторні роботи по роботах

•DEMOSCENE

•Битва та шоу роботів

•Overclocing crash-test

•Альтернативне використання 
комп’ютерів

2009

 

Місце проведення та організатори фестивалю 
 

З 29 по 31 травня 2009 року у місті Львові пройде четвертий всеукраїнський фестиваль комп’ютерного 
мистецтва та інформаційних технологій DE:CODED. Організаторами фестивалю є студенти національного 
університету «Львівська політехніка» – представники неприбуткової та неполітичної міжнародної організації 
BEST (Board of European Students of Technology – Рада студентів технічних вузів Європи)  

 
DE:CODED – це грандіозний 72-ох годинний Фестиваль комп’ютерного мистецтва та інформаційних 
технологій. Сплески емоцій, адреналін, незабутні враження, нові знання і досвід, цікаві особистості та багато 
іншого. Це створює ідеальну атмосферу для спілкування і зародження нових ідей та проектів.  
 

Головна ідея та цілі фестивалю 
 

Створити платформу для спілкування програмістів, дизайнерів, творців комп’ютерної музики та відео, фахівців 
комп’ютерної інженерії, де вони можуть: 

 обмінюватись досвідом, думками, ідеями; 

 презентувати свої проекти, роботи і творіння; 

 брати участь у: 
o семінарах, майстер-класах, online-конференціях 
o професійних конкурсах 
o ігрових баталіях 
o денній та нічній розважальній програмах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нас підтримали такі провідні компанії як: Intel, Lohika, ZyXEL  УАРНЕТ, ИД «Софт-пресс», 
Artmax, DELPHI, Deloitte, ACCENTURE, Schlumberger, P&G, inteIIias, SoftServe, PeopleNet,  
ERICPOL, LEONI та інші. 
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Структура и наповнення фестивалю 
 

   
I. Учасники фестивалю зі своїми комп’ютерами протягом 72 годин мають доступ до високошвидкісного 

інтернету, можливість брати участь у професійних змаганнях і відвідати: 

 Семінари, майстер класи, on-line конференції:  
 

Семінари, проведені в 2007 та 2008 роках:  “Hacking in a foreign language” (телеміст США-Україна);  
”Дослідження та пошук цифрових зображень за змістом самого зображення ” (доповідач з Лондона); 
“Архітектура процесорів Intel Core 2 Duo”; “DEMO technology’’ The Best of the Best of the International , 
Obfuscated C Code Contest  (Телеміст США-Україна) , выд demoscene до розробки мобыльних комп'ютерних 
ігор  

 Виставки : 
 Crash test 
 Micro controllers 
 Cyber room 
 Кактусів  
 Роботів 

II. Безліч захопливих розважальних змагань  
III. Усі хто не має змоги прийти зі своїм комп’ютером та брати участь у професійних змаганнях, матимуть 

можливість відвідати усі вище згадані заходи. 
IV. На усіх відвідувачів фестивалю чекає НЕЗАБУТНЄ ШОУ: 

   
 DEMO 
 Robots Night 
 Modding 
 Безліч сюрпризів… 
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ОРГАНІЗАТОРИ DE:CODED 

 

BEST -Board of European Students of Technology 

(Рада студентів технічних університетів Європи) 
 неприбуткова, неполітична і нерелігійна студентська 

організація 

 мережа 77 осередків 30 країн Європи 

 діє для 900 000 студентів 

 щороку 15 000 студентів беруть участь у 80 міжнародних 

подіях 

 задіяні понад 1000 європейських компаній 

 Членів організації: > 2 000 

BEST Lviv          
o Діє з 2002 року 

o 50 активних членів 

o Діє для 23 000 студентів НУ «Львівська політехніка» 

 

Наша історія і досвід в організації проектів: 

 

2002 -  заснування BEST Lviv;  

2004 – міжнародні освітні курси  “Ecology in global system of investment”; Регіональна зустріч організації BEST; 

рекрутментова презентація компанії;  

2006 – перший всеукраїнський IT фестиваль DE:CODED; міжнародний освітній симпозіум з впровадження 

болонського процесу; 2 рекрутментові презентації компаніям ;  

2007 – всеукраїнський IT фестиваль DE:CODED (www.decoded.org.ua ); міжнародні освітні курси з проектного 

менеджменту у софтверній інженерії; дві рекрутментові презентації компаній; інженерний ярмарок      кар’єри 

(www.ejf.com.ua );  

2008 -  всеукраїнський IT фестиваль DE:CODED (www.decoded.org.ua ); інженерний ярмарок      кар’єри 

(www.ejf.com.ua )  ; міжнародні освітні курси, 2 культурні обміни, рекрутментові презентації компанії;   

2009 -  ми плануємо: Всекукраїнський фестиваль DECODED, освітній симпозіум, Саміт Президентів Локальніх 

групп організации BEST (300 учасників), 2 культурні обміни, міжнародні освітні курси. 

 

   

   

ІІІ   цццеее   вввсссеее   вввтттііілллееенннооо   ссстттууудддееенннтттааамммиии   ііі   дддллляяя   ссстттууудддееенннтттіііввв   

   

   

   

http://www.decoded.org.ua/
http://www.ejf.com.ua/
http://www.decoded.org.ua/
http://www.ejf.com.ua/
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Для того, щоб  Вас назавжди запам’ятали майбутні лідери комп’ютерної індустрії. Ми пропонуємо Вам стати 
медіа-партнером нашого фестивалю: 

 
Медіа-партнер 

Права медіа-партнера: 
 

o Вносити пропозиції власних конкурсів у програмі фестивалю; 
o Бути в журі, нагороджувати переможців, визначених самим 

Медіа – партнером. 
o Бути в журі конкурсів і нагороджувати переможців, визначених 

організаторами. 
o Право вибору складу журі  належить організаторам. 
o Організовувати промо-акції на фестивалі. 
o Розповсюджувати ПР - матеріали (буклети, ручки,  и ін.) серед 

учасників фестивалю. 
o Проводити технічні семінари/мастер - класи під час фестивалю 

(відбір семінарів проводять організації). 
o Приймати участь у виставці «Високих технологій». 

Нагороджувати переможців змагань і конкурсів фестивалю. 
o Розміщувати власні зовнішні рекламні матеріали на місці проведення 

фестивалю 

Обов’язки організаторів: 
 

o Розмістити логотип Медіа-партнера на рекламних друкованих 
матеріалах, зв’язаних з  Фестивалем DE:CODED^09, точніше, на 
плакатах, флаєрах,  буклетах, запрошеннях на прес-конференцію 
и офиційне відкриття/закриття проекту. 

o Розмістити логотип и информацию про Медіа - партнера 
об’ємом до 1 сторінки на офіційному  сайті фестиваляю протягом 
періоду 10-ти календарних  місяців від дати підписання 
договору. 

o Медіа - партнера в рекламе в Интернете. 
o Згадати Медіа - партнера на прес-конференції Фестивалю. 
o Подати інформацію про Медіа-партнера до прес-кіту. 
o Згадати Медіа-партнера в прес-анонсі Фестивалю. 
o Надати одну інформаційну сторінку про Медіа-партнера в 

каталозі Фестивалю в розділі Медіа-партнери. 
o Періодично транслювати  логотип Медіа-партнера на головному 

екрані. 
 

Завчасно дякуємо за підтримку студентських ініціатив 

Представники BEST Lviv 
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КОНТАКТИ: 
 

Контактна особа: Олеся Марущак 

 Прес - секретар 

Телефон: +38-063-167-0456 

+38-067-356-3321 

Ел. пошта: Olesya.Marushchak@best.eu.org 
Olesya.Marushchak@gmail.com 

  

Контактна особа: Борис Безукладов 

 Головний організатор 

Телефон: +38-063-837-4051 

Ел. пошта: 

 

Borys.Bezykladov@best.eu.org 
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