Regulamin konkursu GeoTurniej 4.0
§1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs GeoTurniej 4.0 (zwany dalej Konkursem) jest częścią Programu GeoTalent
(www.geotalent.pl)
2. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy związanej z przemysłem naftowym wśród studentów.
3. Konkurs organizowany jest przez Ambasadorów GeoTalent – Programu Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa SA, zwanych dalej Organizatorem.
4. Konkurs odbywa się wśród studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie (Wydziały: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Geoinżynierii), Uniwersytetu
Warszawskiego (Wydział Geologii) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych).
5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§2 Uczestnicy i drużyny
1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci studiów I i II stopnia studiów uczelni i wydziałów
wymienionych w §1 ust. 4.
2. Konkurs ma charakter drużynowy i mogą w nim wziąć udział drużyny złożone z 3 osób –
studentów wydziałów wymienionych w §1 ust. 4. Drużyny mogą być mieszane, tj. złożone ze
studentów kilku różnych wydziałów jednej uczelni wymienionych w §1 ust. 4.
3. Zgłoszenie odbywa się za pomocą elektronicznego formularza przygotowanego przez
Organizatora.
4. Zgłoszenie winno zawierać: nazwę drużyny; imiona i nazwiska członków drużyny; nazwę
uczelni, którą drużyna reprezentuje; adresy e-mail członków drużyny; nazwy wydziałów i
kierunki studiów, na jakich studiują członkowie drużyny.
5. Liczba zgłoszeń nie jest ograniczona.
6. W konkursie nie mogą wziąć udziału studenci pełniący rolę Ambasadorów GeoTalent w roku
akademickim 2017/18.
§3 Etapy konkursu
1. Konkurs składa się z 3 etapów: eliminacji, półfinału i finału.
2. Eliminacje odbędą się 26 kwietnia 2018 r. na uczelniach wymienionych w §1 ust. 4, w
Krakowie, Warszawie i Poznaniu.
3. Półfinał i finał odbędą się 15 maja 2018 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
4. Szczegóły dotyczące miejsca odbywania się poszczególnych etapów organizator przedstawi za
pomocą kanałów informacji wykorzystywanych do promocji Konkursu oraz przekaże je
uczestnikom Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§4 Eliminacje
1. Etap eliminacyjny polega na wypełnieniu wspólnie przez drużynę testu pisemnego.
2. Na wypełnienie testu przeznaczone jest 40 minut.
3. Eliminacje w każdym z miast składają się dokładnie z tych samych pytań i odbywają się tego
samego dnia.
4. Po zakończeniu eliminacji testy sprawdzane są przez Organizatora. Na tej podstawie
Organizator tworzy ogólnopolski ranking drużyn.
5. Do półfinału awansuje osiem najlepszych drużyn tj. tych, które zdobyły najwyższą liczbę
punktów. O wynikach eliminacji Organizator poinformuje drużyny za pośrednictwem poczty
elektronicznej najpóźniej do 3 maja 2018 r.
§5 Półfinał
1. Przed rozpoczęciem półfinału drużyny losują numer stanowiska (1-8).
2. W półfinale drużyny odpowiadają ustnie na pytania zadawane przez prowadzącego.
3. Każda z drużyn wyznacza swojego lidera, którego zadaniem jest udzielenie ostatecznej
odpowiedzi na pytanie. Istnieje możliwość konsultacji z pozostałymi członkami drużyny przed
podaniem ostatecznej odpowiedzi.
4. Pytania zadawane są z puli pytań w kategoriach: gazownictwo, eksploatacja, wiertnictwo,
geofizyka, geologia, PGNiG oraz pytania ogólne.
5. Na rozpoczęcie odpowiedzi odpowiadający ma 10 sekund od momentu, kiedy prowadzący
skończy czytać pytanie.
6. Półfinał składa się z dwóch rund: pierwszej, w której każda drużyna otrzymuje 3 pytania i
drugiej, w której drużyna, która jako ostatnia odpowiedziała poprawnie na pytanie wyznacza
drużynę, która ma odpowiadać.
7. Drużyna odpada z półfinału, jeżeli czterokrotnie odpowiedziała błędnie na pytanie.
8. W pierwszej rundzie drużyny odpowiadają w kolejności od 1-8 na pytania. Po zadaniu pytania
drużynie numer 8, zadaje się je drużynie numer 1. Pierwsza runda składa się z trzech tur pytań.
9. W drugiej rundzie po poprawnej odpowiedzi drużyna zobowiązana jest niezwłocznie wskazać
kolejną drużynę odpowiadającą na pytanie.
10. Druga runda rozpoczyna się od zadania pytania drużynie numer 1. W przypadku błędnej
odpowiedzi na pierwsze pytanie drugiej rundy, następne pytanie otrzymuje kolejna drużyna.
11. Po wyczerpaniu pytań przeznaczonych na drugą rundę wyłania się 2 finałowe drużyny z
największą liczbą zachowanych szans, chyba że przed wyczerpaniem pytań w grze pozostaną
tylko 2 zespoły.
12. Trzecie miejsce w konkursie zajmuje drużyna z 3 wynikiem zachowanych szans. W
przypadku remisu miejsce to zajmuje drużyna, która udzieliła więcej prawidłowych odpowiedzi
wśród zainteresowanych.
13. W przypadku remisu więcej niż dwóch drużyn z największą liczbą zachowanych szans po
wyczerpaniu puli pytań zarządza się dogrywkę pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi
zespołami.

14. W dogrywce każda z drużyn odpowiada naprzemiennie na 5 pytań z jednej kategorii.
15. Dogrywkę wygrywa (wygrywają) drużyny, które odpowiedziały na większą liczbę pytań.
§6 Finał
1. Finał składa się z 7 rund, a udział w nim biorą 2 drużyny.
2. W pierwszej rundzie liderzy zespołów przystępują do bezpośredniej rywalizacji. Lider, który
przegrał losowanie (rzut monetą) rozpoczyna redukcję kategorii pytań proponowanych na tablicy.
3. Redukcja kategorii pytań odbywa się naprzemiennie do momentu, gdy na tablicy pozostanie
jedna kategoria, z której prowadzący przeczyta pytanie. Wybrana kategoria nie bierze udziału w
następnych rundach finałowych, do wyczerpania kategorii, wtedy wszystkie kategorie są
zerowane.
4. Po przeczytaniu pytania odpowiada osoba, która jako pierwsza naciśnie przycisk zgłaszający.
5. Jeżeli osoba odpowiadająca udzieli prawidłowej odpowiedzi, jej drużyna otrzymuje punkt, a
ona zostaje przy stanowisku. Osoba przegrana wraca do swojej drużyny, wskazując jednocześnie
osobę ze swojej drużyny, która zajmie jej miejsce.
6. W przypadku błędnej odpowiedzi pytanie przechodzi do przeciwnika. Jeżeli ten odpowie
prawidłowo to ma miejsce sytuacja opisana w punkcie 5. Jeżeli również odpowie błędnie, obie
osoby wracają do swojej drużyny i są zastępowane przez kolejnych członków swoich zespołów.
Kolejność wewnątrz drużyn ustalana jest przed rozpoczęciem finału
7. Kolejne rundy odbywają się jak w pkt. 4-6 do wyczerpania puli kategorii pytań.
8. W finale zwycięża drużyna, która zgromadziła więcej punktów.
9. W przypadku remisu ogłasza się rundę rozstrzygającą, w której udział biorą liderzy zespołów.
10. Runda rozstrzygająca odbywa się w identycznej formule jak w punktach 4-6, z tym że
prowadzący od razu czyta pytanie, a uczestnicy nie wybierają kategorii pytań.
11. Rundę rozstrzygającą, a jednocześnie finał wygrywa drużyna, której przedstawiciel jako
pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi.
§7 Nagrody i wyróżnienia
1. Drużyny, które wystąpiły w finale otrzymują nagrody pieniężne.
2. Nagrody dla uczestnika w zależności od zajętego miejsca przez jego drużynę:
a) 1 miejsce – nagroda pieniężna o wartości 1500 zł, dzielone po równo na członków drużyny
b) 2 miejsce – nagroda pieniężna o wartości 900zł, dzielone po równo na członków drużyny
c) 3 miejsce – nagroda pieniężna o wartości 750 zł, dzielone po równo na członków drużyny
3. Wszystkie drużyny, które wystąpiły w półfinale otrzymują dyplom za udział w półfinale oraz
upominki od Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany puli nagród, bez uzasadnienia.

§8 Kary
1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy przez drużynę (korzystanie z
niedozwolonych materiałów audiowizualnych, ściąg, pomocy publiczności itp.) zostaje ona
wykluczona z udziału w konkursie.
2. Niesamodzielność pracy stwierdzają organizatorzy.
3. Organizatorzy mogą zdecydować o zastąpieniu drużyny wykluczonej, przez kolejną z
najwyższym wynikiem, która nie zakwalifikowała się do etapu.
4. W przypadku wystąpienia podpowiedzi niezależnych od drużyn (np. z publiczności) zadane
pytanie uważa się za niebyłe, a prowadzący zadaje kolejne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z publiczności osób zakłócających prawidłowy
przebieg konkursu.

§9 Postanowienia końcowe
1. Opracowane odpowiedzi na pytania nie podlegają dyskusji i są ostatecznymi i jedynymi
poprawnymi odpowiedziami na zadane pytania. Z uwagi na formułę konkursu nie istnieje
możliwość odwołania się od przygotowanych pytań i poprawnych odpowiedzi.
2. Organizator nie pokrywa kosztów transportu.
3. Wypłata nagrody pieniężnej następuje w terminie do dwóch miesięcy po wskazaniu przez
Laureatów rachunków bankowych i przekazania niezbędnych danych celem wykonania
przelewu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez uzasadnienia. W
przypadku zmiany treści Regulaminu organizator obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o
tym fakcie uczestników konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.
6. Organizator ponosi odpowiedzialność za przekazanie nagród drużynom.

