REGULAMIN KONKURSU „GEOLOGICZNE MISTRZOSTWA POLSKI”
I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs dla studentów, o którym mowa w niniejszym regulaminie, jest częścią Programu
Edukacyjnego GeoTalent (www.geotalent.pl) i organizowany jest przez Ambasadorów tego
Programu.
2. Celem Geologicznych Mistrzostw Polski (zwanych dalej Konkursem) jest wyłonienie,
jak również nagrodzenie studentów o szerokiej wiedzy geologicznej, szczególnie z zakresu
geologii naftowej.
3. Konkurs odbywać się będzie na uczelniach: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział
Geologii), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydziały: Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska, Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
Górnictwa i Geoinżynierii), Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych) oraz innych uczelniach, kształcących na kierunkach
związanych z geologią, których studenci zgłoszą organizatorom chęć udziału poprzez
formularz udostępniony przez Organizatora.
4. Konkurs podzielony jest na 3 etapy: eliminacje (które odbędą się na poszczególnych
uczelniach), półfinał oraz finał (który odbędzie się na terenie PGNiG, w Muzeum
Gazownictwa).
5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
II. Uczestnicy i drużyny
1. Drużyna konkursowa powinna składać się z 2 osób – studentów jednej z uczelni
wymienionych w pkt. I ust.3.
2. Zgłoszenie kandydatury drużyna dokonuje poprzez udostępniony przez Organizatora
formularz, który zawiera: imiona i nazwiska uczestników, nazwę uczelni, nazwę wydziału,
adresy e-mail uczestników oraz nazwę drużyny.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 maja 2018 r.
4. Ambasadorzy Programu Edukacyjnego GeoTalent w roku akademickim 2017/2018 nie
mogą brać udziału w Konkursie.
5. Liczba drużyn nie jest ograniczona.
III. Eliminacje
1. Eliminacje do Konkursu odbędą się 21 maja 2018.na uczelniach wymienionych w pkt. I
ust. 3.
2. Eliminacje będą odbywały się równocześnie na wszystkich uczelniach.
3. Osobami, które nadzorują przebieg Konkursu będą: na uczelniach objętych Programem
GeoTalent – Ambasadorzy tego programu, natomiast w przypadku jednostek naukowych
nieobjętych Programem – osoby wyznaczone przez Organizatorów.
4. Etap eliminacyjny będzie polegał na wypełnieniu wspólnie przez drużynę testu wiedzy.
5. Czas na wypełnienie testu wiedzy to 60 minut.
6. Po zakończeniu eliminacji testy wiedzy zostaną sprawdzone przez osoby wyznaczone
przez Organizatorów. Na tej podstawie Organizator stworzy ranking drużyn.
7.Osiem drużyn, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zakwalifikują się do półfinału
Konkursu. O wynikach eliminacji Organizator poinformuje drużyny poprzez pocztę
elektroniczną najpóźniej do 30 maja 2018 r.

IV. Półfinał
1. Półfinał odbędzie się 5 czerwca 2018 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.
2. Szczegóły dotyczące miejsca odbywania się półfinału organizator prześle drużynom
zakwalifikowanym do tego etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłosi
za pomocą kanałów wykorzystywanych w promocji konkursu.
3. Drużyny biorące udział w półfinale zostaną podzielone w drodze losowania na dwie grupy.
4. Półfinał będzie składał się z pojedynków między dwoma drużynami na zasadzie „każdy
z każdym” w obrębie danej grupy.
5. Pytania będą zadawane drużynom na przemian. W sumie każda drużyna w tym etapie
odpowie na pięć pytań z pięciu różnych kategorii.
6. Udzielenie poprawnej odpowiedzi przez wskazaną drużynę będzie punktowane 1 pkt.
7. Kategorie będą takie same dla każdej z drużyn.
8. Kolejność pytań będzie losowa.
9. Każdorazowo na zadane pytanie odpowiadać będzie jedna osoba z drużyny,
po uprzedniej konsultacji w obrębie drużyny.
10. W przypadku błędnej odpowiedzi (lub jej braku) na zadane pytanie, przechodzić
ono będzie na drużynę przeciwną i wówczas będzie mogła ona uzyskać 2 pkt. za poprawną
odpowiedź.
11. Na odpowiedź drużyny będą miały 20 sekund.
12. Po odbyciu się wszystkich pojedynków utworzony zostanie ranking drużyn w obrębie
grupy.
13. Dwie drużyny z każdej grupy przejdą do finału (w sumie 4 drużyny).
14. W przypadku remisu,
a. dwóch drużyn w grupie z najlepszą punktacją, przewiduje się udział ich obu w
finale,
b. dwóch drużyn walczących o drugie miejsce w rankingu grupy, przewiduje się
dogrywkę w formie jednego pytania, na które odpowie drużyna, która zgłosi się jako
pierwsza. Kiedy zostanie udzielona poprawna odpowiedź, do finału przechodzi dana
drużyna, w przypadku błędnej odpowiedzi - do finału przechodzi drużyna przeciwna.
c. trzech drużyn w grupie walczących o pierwsze lub drugie miejsce w rankingu
grupy, przewiduje się dogrywkę w formie jednego pytania, jak w pkt IV ust. 14b.
Kiedy zostanie udzielona błędna odpowiedź, drużyna która zgłosiła się jako pierwsza
odpada i zostanie zadane kolejne pytanie dla dwóch pozostałych drużyn.
V. Finał
1. Finał odbędzie się 5 czerwca 2018 r.w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.
2. Szczegóły dotyczące miejsca odbywania się finału organizator przedstawi za pomocą
kanałów wykorzystywanych podczas promocji konkursu.
3. Każda z czterech drużyn, które dostały się do finału, rozpoczną ten etap bez zasobu
punktów oraz z trzema szansami.
4. Podczas finału zostanie zadanych maksymalnie 50 pytań.
5. Na odpowiedź drużyny będą miały po 10 sekund.
6. Każdorazowo na zadane pytanie odpowiadać będzie jedna osoba z drużyny,
po uprzedniej wspólnej konsultacji.

7. Na pierwsze pytanie w finale udzieli odpowiedzi drużyna, która pierwsza się zgłosi po
odczytaniu pytania.
8. W przypadku błędnej odpowiedzi, powtarza się czynność z pkt V ust. 7., dodatkowo
drużyna, która odpowiedziała błędnie, traci jedną szansę.
9. W przypadku poprawnej odpowiedzi, danej drużynie zostanie przyznane 10 punktów
oraz możliwość wyboru następnej drużyny odpowiadającej na kolejne pytanie. Drużyna
może również sama zgłosić chęć odpowiedzi na kolejne pytanie, wówczas otrzymuje za
poprawną odpowiedź 20 punktów.
10. Wybór drużyny odpowiadającej odbywa się przed odczytaniem pytania.
11. Drużyna odpada z finału po utracie trzech szans.
12. Klasyfikacja (pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce) zostanie ogłoszona
na podstawie liczby zebranych punktów.
13. W przypadku wyczerpania puli pytań i pozostania więcej, niż jednej drużyny w grze,
zostaną przyznane punkty na podstawie niewykorzystanych szans. Jedna szansa
odpowiada 10 dodatkowych punktom.
14. W przypadku remisu przewiduje się dogrywkę, zgodnie z zasadami:
a. zostaną przeprowadzone osobne rozgrywki w walce o poszczególne miejsca,
b. w dogrywce dwóch drużyn zostaną zadane trzy pytania,
c. w dogrywce trzech drużyn zostanie zadanych pięć pytań,
d. za każdym razem odpowiedź będzie udzielana przez drużynę, która zgłosi się
jako pierwsza,
e. w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu, przewiduje się powtórzenie
rozgrywki,
f. w walce o dane miejsce, zajmuje je drużyna, która zwyciężyła dogrywkę,
przegrana zajmuje miejsce niższe o jeden.
VI. Nagrody
1. Wszystkie drużyny, które wezmą udział w półfinale otrzymają dyplomy oraz upominki
od Organizatora.
2. Nagroda główna, za zajęcie 1. miejsca wynosi 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) dzielone
po równo na członków drużyny.
3. Nagrody za zajęcie 2. wynosi 600 zł (słownie: sześćset złotych) dzielone po równo
na członków drużyny.
4. Nagroda za zajęcie 3. miejsca wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych) dzielone po równo
na członków drużyny.
5. Przekazanie nagród pieniężnych nastąpi w terminie maksymalnie 60 dni od dnia finału.
6. Organizator ponosi odpowiedzialność za przekazanie uczestnikom nagród.
VII. Szczególne przypadki
1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności podczas wypełniania testu w etapie
eliminacji oraz odpowiadania na pytania w etapie półfinału i finału drużyna zostanie
zdyskwalifikowana przez Organizatora.
2. W przypadku podania poprawnej odpowiedzi przez osoby trzecie, bez ingerencji drużyny,
pytanie takie zostanie anulowane, a drużyna zostanie poproszona o odpowiedź na kolejne
pytanie. Osoba zakłócająca zostanie usunięta z miejsca odbywania się Konkursu.

3. Podczas trwania półfinału oraz finału na sali obecny będzie Mentor GeoTalent
oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy będą sprawowali pieczę
merytoryczną nad przebiegiem Konkursu. W sytuacjach spornych drużyny oraz Organizator
mają prawo do zasięgnięcia opinii Mentorów.
4. Pytania testowe podczas etapu eliminacji nie będą poddawane opinii Mentorów, ani nie
istnieje możliwość odwołania się od wyniku podanego przez Organizatora.
VIII. Postanowienia końcowe
1. 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.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.

