Gdańsk, 08.05.2020 r.

Regulamin konkursu

„wyKOMBinuj mOst – Home Edition”

Organizator
§ 1.
Organizatorem konkursu pod nazwą „wyKOMBinuj mOst – Home Edition”, zwanego dalej „Konkursem”,
jest Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO, działające na Wydziale Inżynierii Lądowej
i Środowiska Politechniki Gdańskiej, zwane dalej „Organizatorem”.
Czas, miejsce i sposób przeprowadzenia Konkursu
§ 2.
1. Konkurs odbędzie się w dniach 8 maja 2020 r. – 10 września 2020 r.
2. Konkurs będzie przeprowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
3. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:
 etap zgłoszeniowy,
 etap eliminacyjny,
 etap finałowy.
4. Na etap zgłoszeniowy składać się będą:
 własnoręczne wykonanie przez uczestników (drużyny) konstrukcji mostowych zgodnie z wymogami
Regulaminu,
 przesłanie zgłoszenia w formie oraz w terminie ustalonym przez Organizatora,
 sprawdzenie zgodności przesłanych zgłoszeń z Regulaminem.
5. Etap eliminacyjny stanowić będzie głosowanie w formie elektronicznej, mające na celu wyłonienie
drużyn zakwalifikowanych do etapu finałowego.
6. Na etapie finałowym nastąpi wyłonienie zwycięzców Konkursu.
Uczestnicy Konkursu
§ 3.
1. W konkursie mogą wziąć udział drużyny złożone z jednej, dwu, trzech lub czterech osób.
2. Uczestnictwo w konkursie nie jest uzależnione od posiadania statusu studenta. Uczestnikiem konkursu
może zostać każda osoba.
3. W każdej z drużyn co najmniej jedna osoba musi być pełnoletnia. Udział osób niepełnoletnich
w konkursie wymaga wyrażenia zgody rodzica/prawnego opiekuna (Załącznik B).
4. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego zasad.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

Komisja konkursowa
§ 4.
1. Skład Komisji konkursowej Organizator ustali i poda do wiadomości najpóźniej na dzień przed
rozpoczęciem trzeciego etapu Konkursu.
2. W skład Komisji konkursowej wchodzić będą Opiekunowie oraz wybrani Członkowie Koła KOMBO.
Komisja zastrzega sobie prawo do rozszerzenia składu o inne osoby.
3. Z grona Komisji wybierany jest Przewodniczący Komisji, ze wskazaniem na Opiekuna Naukowego Koła
KOMBO.
4. Do zadań Komisji należy:
 sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu,
 ocena nadesłanych zgłoszeń i ich kwalifikacja do etapu eliminacyjnego,
 wyłonienie zwycięskich drużyn spośród uczestników etapu finałowego,
 rozstrzyganie ewentualnych sytuacji wątpliwych lub spornych,
 podejmowanie decyzji w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.
Etap zgłoszeniowy
§ 5.
1. Konkurs polega na wykonaniu konstrukcji mostu, zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami.
 Przęsło mostowe powinno mieć konstrukcję zapewniającą stabilne i bezpieczne oparcie (bez podpór
pośrednich) na podporach ustawionych w odległości ok. 100 cm.
 Geometria mostu nie jest ograniczona, z wyjątkiem wspomnianego powyżej warunku rozpiętości.
 Do wykonstruowania przęsła można wykorzystać karton, papier, taśmę klejącą i/lub klej. Ilość
poszczególnych materiałów nie jest ograniczana. Niedozwolone jest natomiast używanie innych
materiałów niż wymienione powyżej.
 Konstrukcja powinna spełniać warunek nośności, przez co rozumie się przeniesienie bez zniszczenia
ciężaru co najmniej jednego z członków przygotowującej ją drużyny.
2. Zgłoszenia drużyn należy dostarczyć do Organizatora do dnia 20 lipca 2020 r., drogą elektroniczną na
adres mailowy kombo@pg.edu.pl. W temacie maila należy umieścić „WMHE2020 – ZGŁOSZENIE”.
Do maila należy dołączyć następujące załączniki:
 skan lub wyraźne zdjęcie wypełnionego (ręcznie lub elektronicznie), wydrukowanego i własnoręcznie
podpisanego formularza zgłoszeniowego (według Załącznika A do Regulaminu),
 minimum jedno zdjęcie konstrukcji nieobciążonej, ustawionej na podporach, bez dodatkowych
elementów, w orientacji poziomej,
 minimum jedno zdjęcie konstrukcji obciążonej ciężarem co najmniej jednego z członków drużyny
w orientacji pionowej; na zdjęciu powinni znaleźć się także pozostali członkowie drużyny, jednak nie
muszą oni stanowić obciążenia mostu,
 dodatkowo, w przypadku każdego niepełnoletniego Uczestnika, skan lub wyraźne zdjęcie
wydrukowanej, wypełnionej i podpisanej przez rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów zgody na
udział w Konkursie (według Załącznika B do Regulaminu).
3. Zaleca się przesłanie większej liczby ujęć każdego z opisanych powyżej wariantów zdjęć, spośród
których Organizator wybierze te najbardziej korzystne, nie jest to jednak obligatoryjne.
4. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych zgłoszeń pod kątem zgodności z Regulaminem.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag, do
których drużyny powinny się zastosować, aby wziąć udział w kolejnym etapie Konkursu.
5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia użycia niedozwolonych materiałów Komisja konkursowa może
podjąć decyzję o dyskwalifikacji danej drużyny.

Etap eliminacyjny
§ 6.
1. Dla każdej drużyny zostanie przygotowana pojedyncza grafika zawierająca informację o nazwie drużyny,
jej składzie, miejscowości, jedno zdjęcie konstrukcji nieobciążonej i jedno zdjęcie konstrukcji obciążonej
wraz z pełnym składem drużyny. W opisie grafiki zostanie umieszczona charakterystyka mostu
umieszczona w formularzu zgłoszeniowym. Na potrzeby przygotowania grafik Organizator zastrzega
sobie prawo do edycji nadesłanych zdjęć, polegającej na kadrowaniu czy też korekcji kolorystycznej.
2. Grafiki przygotowane na podstawie zgłoszeń zakwalifikowanych drużyn zostaną udostępnione publicznie
na profilu facebookowym Organizatora www.facebook.com/komboPG w dniu 27 lipca 2020 r.
3. W momencie opublikowania grafik konkursowych rozpocznie się głosowanie internetowe, które potrwa
do 17 sierpnia 2020 r. do godziny 23:59. Liczbę głosów uzyskaną przez każdą z drużyn stanowić będzie
sumaryczna liczba pozytywnych reakcji, uzyskanych pod grafiką. Jako pozytywne uznaje się reakcje:
„Lubię to!”, „Super”, „Trzymaj się”, „Ha ha” oraz „Wow”. Pozostałe reakcje nie mają wpływu na wynik.
Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie profilu w portalu Facebook.
4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny, względem której wystąpi
uzasadnione podejrzenie nieuczciwego pozyskiwania reakcji podczas głosowania internetowego.
5. W momencie zakończenia głosowania sporządzony zostanie ranking drużyn. W przypadku uzyskania tej
samej liczby punktów przez co najmniej dwie drużyny, o pozycji w rankingu decydować będzie
uzyskanie wyższej liczby reakcji „Super”.
Etap finałowy
§ 7.
1. Do etapu finałowego zostaje zakwalifikowanych pięć drużyn, które uzyskały najwyższe pozycje
w rankingu podczas etapu eliminacyjnego. Komisja konkursowa może podjąć decyzję o podniesieniu
limitu liczby drużyn awansujących do etapu finałowego.
2. Lista drużyn zakwalifikowanych do etapu finałowego zostanie podana do wiadomości publicznej na
profilu facebookowym Organizatora www.facebook.com/komboPG oraz na stronie internetowej
www.wilis.pg.edu.pl/kombo w dniu 18 sierpnia 2020 r.
3. Wyboru zwycięzców etapu finałowego dokonuje Komisja konkursowa, na podstawie oceny grafiki oraz
opisu konstrukcji każdej z drużyn. Pod uwagę brane będą, m.in. .zastosowane rozwiązania konstrukcyjne,
sens techniczny konstrukcji, kreatywność, sposób prezentacji i estetyka wykonania.
Nagrody i ich przekazanie
§ 8.
1. Liczbę nagród określa Komisja konkursowa, przy czym nie może być ona mniejsza niż jeden.
2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i/lub nagród specjalnych.
3. Wyniki konkursu (lista laureatów) zostaną podane do wiadomości publicznej na profilu facebookowym
Organizatora www.facebook.com/komboPG oraz na stronie internetowej www.wilis.pg.edu.pl/kombo
w dniu 10 września 2020 r.
4. Przekazanie nagród laureatom nastąpi podczas trzeciego dnia konkursu wyKOMBinuj mOst 2020,
w przypadku nieobecności laureatów podczas ceremonii wręczenia nagród, zostaną one przekazane
pocztą na wskazany adres.

Postanowienia końcowe
§ 9.
1. Komisji konkursowej przysługuje wyłączna interpretacja Regulaminu.
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie Komisja konkursowa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pewnych modyfikacji Regulaminu Konkursu, za uprzednim
podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na profilu facebookowym Organizatora
www.facebook.com/komboPG oraz na stronie internetowej www.wilis.pg.edu.pl/kombo.
4. Przez przystąpienie do konkursu wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby konkursu „wyKOMBinuj mOst – Home Edition” zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5. Przez przystąpienie do konkursu wyraża się zgodę na publikację imienia, nazwiska, miejscowości oraz
wizerunku utrwalonego podczas trwania konkursu i wykorzystanie go na potrzeby Konkursu
„wyKOMBinuj
mOst
–
Home
Edition”
na
profilu
facebookowym
Organizatora
www.facebook.com/komboPG oraz na stronie internetowej www.wilis.pg.edu.pl/kombo.

Załącznik A

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„wyKOMBinuj mOst – Home Edition”
Organizator
Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO, działające przy Katedrze Wytrzymałości Materiałów Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ELEKTRONICZNIE LUB RĘCZNIE, CZYTELNIE, LITERAMI DRUKOWANYMI

1. Opis konstrukcji (charakterystyka konstrukcji; geometria; opis użytych materiałów).
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa drużyny:……………………………………………………………………………………………………
3. Miejscowość:…………………………………………………………………………………………………………
4. Skład drużyny
Imię

Nazwisko

Osoba pełnoletnia (TAK/NIE)

Uczestnik 1
Uczestnik 2
Uczestnik 3
Uczestnik 4

Uwaga! W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dostarczenie zgody na uczestnictwo w konkursie rodziców
lub prawnych opiekunów (według Załącznika B).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby Konkursu „wyKOMBinuj mOst – Home
Edition” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas trwania Konkursu „wyKOMBinuj mOst – Home Edition” i wykorzystanie
go na potrzeby Konkursu.
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………………
podpisy uczestników pełnoletnich
lub rodziców/opiekunów w imieniu uczestników niepełnoletnich

Załącznik B

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna1) …………………………………………………………
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika)

w konkursie „wyKOMBinuj mOst – Home Edition”, organizowanym przez Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji
KOMBO. Jednocześnie oświadczam, iż znam i akceptuję zapisy Regulaminu ww. konkursu.

………………………………………………………

1)

………………………………………………………

………………………………………………………

miejscowość, data

czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

niepotrzebne skreślić

