REGULAMIN KONKURSU PRAC DYPLOMOWYCH GEOTALENT
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Konkurs Prac Dyplomowych (konkurs), o którym mowa w niniejszym regulaminie, jest częścią
Programu GeoTalent (www.geotalent.pl).

1.2.

Organizatorem konkursu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG SA). Partnerem
konkursu jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
(SITPNiG).

1.3.

W roku akademickim 2019/2020 zrealizowana zostanie IV edycja konkursu prac dyplomowych.

1.4.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie studentów i absolwentów - autorów najlepszych
prac dyplomowych, związanych z branżą poszukiwawczo-wydobywczą węglowodorów.

1.5.

Finałowym etapem konkursu będzie przedstawienie prac dyplomowych w formie prezentacji.

1.6.

Czas przeznaczony na prezentację to 15 minut, po którym nastąpi 5 minut na pytania od komisji
konkursowej i publiczności.

1.7.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

2.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1.

Do konkursu zgłosić się może każdy student lub absolwent dowolnej uczelni w Polsce, który
maksymalnie 3 lata temu obronił pracę dyplomową, którą zgłasza do konkursu.

2.2.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace: licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz
doktorskie.

2.3.

Organizatorzy dopuszczają możliwość przyjęcia pracy, która w dniu zgłaszania, nie została
jeszcze obroniona. Warunkiem pozwalającym na prezentację pracy w Konkursie, jest mailowe
przesłanie oświadczenia o obronie pracy na adres geotalent@pgnig.pl do dnia 06.03.2020. Brak
takiego oświadczenia traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w Konkursie.

2.4.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca, która była zgłoszona w poprzednich edycjach
konkursu, tylko i wyłącznie pod warunkiem, że jej autor nie prezentował jej podczas poprzednich
edycji (nie dostał się do finału).

2.5.

Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do którego
link dostępowy zamieszczony jest na stronie http://www.geotalent.pl/konkurs. Wraz
ze zgłoszeniem uczestnik zobowiązany jest załączyć abstrakt swojej pracy dyplomowej.

2.6.

Abstrakt pracy zgłaszanej do konkursu powinien zostać zapisany w formacie PDF. Nazwa pliku
powinna

zostać

zapisana

zgodnie

z

wzorem:

Nazwisko_Imię_Dziedzina.pdf

(np.

Kowalski_Jan_Geofizyka). Treść abstraktu nie może przekraczać 500 słów.
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2.7.

Termin wysyłania zgłoszeń wraz z abstraktami mija 1 marca 2020 r. Zgłoszenia wysłane po tym
dniu nie będą poddawane ocenie.

2.8.

Do czynnego udziału w Konkursie wybranych zostanie maksymalnie 10 prac.

2.9.

Decyzję o wyborze studentów, którzy zostaną zakwalifikowani do czynnego udziału w Konkursie,
podejmie specjalnie powołana do tego celu Komisja, złożona z pracowników PGNiG, członków
SITPNiG i kadry akademickiej. W wyjątkowych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo do
konsultacji z ekspertami z danej dziedziny, w ramach której przygotowana została praca
dyplomowa.

2.10. Decyzja, o której mowa w ust. 2.9 jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2.11. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu konkursu.
3. ETAPY KONKURSU
3.1.

Konkurs będzie składał z następujących etapów:
a. przesłanie zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny wraz z załączonym
abstraktem w terminie do 1 marca 2020 r.
b. ocena abstraktów przez Komisję w terminie 2 – 6 marca 2020 r.,
c. informacja o zakwalifikowaniu do czynnego udziału w Konkursie zostanie przesłana
uczestnikom pocztą elektroniczną najpóźniej do 10 marca 2020 r.
d. finał konkursu odbędzie się 19 marca 2020 r. podczas Konferencji GAUS,
organizowanej w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach,
e. zwieńczeniem Konferencji będzie przyznanie nagród autorom 3 najlepszych
prezentacji,
f.

3.2.

dodatkowo, może zostać przyznana nagroda publiczności.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów w razie
potrzeby.

4. NAGRODY:
4.1.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Łączna pula nagród w konkursie wyniesie
15 000 zł.

4.2.

Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.3.

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do prezentacji swojej pracy podczas Konkursu Prac
Dyplomowych GeoTalent otrzymają upominki, dyplomy oraz nagranie video swojego
wystąpienia.

5. PRZETWARZANIE DANYCH
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5.1.

Administratorem danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa.

5.2.

Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail geotalent@pgnig.pl, telefonicznie pod
numerem 22 106 4498 lub pisemnie na adres PGNiG S.A. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

5.3.

PGNiG wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji/inspektora ochrony danych
inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w
każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

5.4.

Pani/Pana dane osobowe przekazane w zgłoszeniu będą przetwarzane:
a)

w celu zarejestrowania zgłoszenia na konkurs organizowany przez PGNiG, a w przypadku
zakwalifikowania, w celu organizacji konkursu – podstawą prawną jest realizacja umowy,
której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie
danych osobowych 2016/679 – RODO);

b)

w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez PGNiG – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem
PGNiG jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5.5.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
PGNiG związane z wykonywaniem umowy takie jak dostawcy systemów informatycznych i usług
IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty prowadzące działalność związaną z przygotowanie
materiałów graficznych.

5.6.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją konkursu będą przetwarzane
przez czas niezbędny dla zorganizowania konkursu. Okres przetwarzania może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane
jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

5.7.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych osobowych.

5.8.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

5.9.

Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy –
przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani
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/ dostarczyła Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego.
5.10. Podanie danych jest wymagane przez PGNiG w celu zarejestrowania zgłoszenia na konkurs i jego
rozpatrzenia. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia zgłoszenia i
uczestnictwa w konkursie.

6. INFORMACJE DODATKOWE
6.1.

W zależności od ilości zgłoszeń oraz w sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem,
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu oraz wprowadzania zmian w
niniejszym regulaminie.

6.2.

Biorąc udział w Konkursie, wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie
przez PGNiG SA wizerunku osobistego w formie fotografii analogowej i/lub cyfrowej oraz zdjęć
filmowych, powstałych w ramach niniejszego konkursu za pośrednictwem dowolnego medium,
na potrzeby promocji Programu GeoTalent. Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na
rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest udzielona nieodpłatnie oraz jest nieograniczona
czasowo i terytorialnie.

6.3.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać na adres: geotalent@pgnig.pl.

NIA NAGRODYNIĘ
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