
Често задавани въпроси: 
отбори в Hack TUES 6 

 
Как да създам отбор за Hack TUES 6? 
 
За да създадеш отбор, трябва да регистрираш свой профил в сайта на Hack TUES (прегледай               
регламента, за да видиш кой има право да участва). Съучениците, с които искаш да си в                
отбор, също трябва да имат профил в сайта. След като се увериш, че всички, които искаш да                 
участват в отбора имат регистрация, влез в своя профил и натисни бутона “Създай отбор” в               
горния десен ъгъл. Попълни нужната информация и потвърди създаването на отбора с            
бутона “цък to create” 
 
Всички участници, които си добавил в отбора, автоматично стават част от него. Не е нужно               
допълнително потвърждение от тяхна страна. Те ще могат да видят, че са част от отбора,               
влизайки в своите профили. 
 
Кога е крайният срок за регистрация по отборите? 
 
Можеш да създадеш отбор и да добавяш участници към него най-късно до 27.09. (неделя)              
включително. След тази дата няма да можеш: 

● да създаваш отбор; 
● да добавяш участници към отбора; 
● да променяш името на отбора. 

 
След 27.09. участниците няма да могат да редактират размера на тениската си в своя              
профил. 
 
Колко участници може да има в един отбор? 
 
В един отбор могат да участват минимум 3-ма и максимум 5-ма ученици. Може да се създаде                
и отбор с по-малко от 3-ма участници, но той ще бъде непотвърден. 
 
Какво означава един отбор да е непотвърден? 
 
Непотвърдени са отборите, които имат по-малко 3-ма участници. Отбор с 1 или 2-ма             
участници може да бъде създаден, но ако до крайния срок за записване на участници и               
отбори (27.09.), отборът не се запълни с минимум 3-ма участници, няма да бъде допуснат до               
участие в хакатона. 
 
Ако от отбор с 3-ма участници напусне 1, отборът автоматично придобива статус на             
непотвърден отбор и важи описаното по-горе. 
 

http://www.hacktues.com/
https://www.hacktues.com/regulation


 
Ще получа ли нотификация, ако съм добавен/изключен от отбор? 
 
Не, уебсайтът не разполага с функционалност за нотификации по имейл. Затова е добре да              
комуникирате със съотборниците си и капитана, преди да се направи промяна по отбора.  
 
Как се определя капитанът на отбора? 
 
Капитан на отбора става автоматично ученикът, който създаде отбора. Единствено капитанът           
има право да редактира профила на отбора, да добавя и маха участници. Капитанът може да               
избере да прехвърли тази роля към друг участник от екипа. Добре е първо да го обсъди в                 
отбора и да получи съгласие от новия капитан. 
 
Как мога да добавя нов участник в отбора? 
 
Единствено капитанът има право да добави нов участник в отбора. Това става като натисне              
бутона “Моят отбор” в горния десен ъгъл на сайта и избере опцията “Редактирай”, която ще               
му даде възможност да добави нов участник. 
 
Как мога да се присъединя към отбор? 
 
Влез първо в профила си, а после в секция отбори в сайта на Hack TUES, в която ще                  
намериш списък с регистрираните отбори. В описанието на отбора ще намериш информация,            
колко и кои ученици са част от него и какви технологии владеят. Под името на капитана ще                 
намериш и негов/нейн имейл. Ако участниците са по-малко от 5, можеш да пишеш на              
капитана със запитване, дали можеш да се присъединиш към съответния отбор. Ако реши,             
капитанът може да те добави в отбора.  
 
Какво да направя, ако искам да напусна отбор? 
 
Като влезеш в профила си, в “Моят отбор” ще видиш опция да напуснеш отбора. Ако искаш да                 
напуснеш отбора е добре първо да информираш неговия капитан. 
 
Ако капитан на един отбор иска да го напусне, трябва първо да направи друг участник в                
отбора капитан и тогава ще се покаже опцията за напускане на отбора. 
 
Мога ли да изключа някого от отбора? 
 
Единствено капитанът има право да изключи участници от отбора през “Моя отбор” и опция              
“премахни”. Препоръчваме обаче капитанът първо да разговаря с участника и да обсъди            
неговото/нейното изключване. 
 
Мога ли да изтрия отбора си? 
 
Да, капитанът на отбора може да реши да го изтрие, ако отборът се разпадне. Важно е всички 
участници в отбора да са информирани предварително за това. 

 
Ако имаш още въпроси, пиши ни на hacktues@elsys-bg.org. 
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