Zmiana regulaminu konkursu „El-Robo-Mech” na potrzeby edycji organizowanej
w 2020 roku
Mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491, z późn. zm.)
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.
poz. 878, z późn. zm.) wprowadzające na obszarze Polski stan epidemii oraz ograniczenia z nim
związane, w celu umożliwienia przeprowadzenia konkursu w 2020 r. Organizator konkursu
podjął decyzję o zmianie regulaminu.
§1
Na potrzeby przeprowadzenia edycji konkursu w 2020 r. w Regulaminie Konkursu „El-RoboMech” wprowadza się następujące zmiany:
1. Pkt. 6. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Finał II Etapu konkursu zostanie przeprowadzony w formule on-line i polegać będzie
na wcześniejszym przesłaniu filmu dotyczącego projektu. Podczas łączenia finaliści
będą proszeni o przekazanie informacji na temat wniesionego wkładu pracy
poszczególnych osób, procesu powstawania projektu oraz o udzielenie odpowiedzi na
pytania członków Komisji.
2. Pkt. 7 § 3 dotyczy przeprowadzenia finału:
7. Podczas finału:
a) Obrady komisji konkursowej odbywają się na terenie Wydziału Mechanicznego w
wyznaczonej sali, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Komisja
będzie łączyć się za pośrednictwem wyznaczonej do tego platformy, z każdym
finalistą indywidualnie, w ustalonej wcześniej i przekazanej finalistom kolejności;
b) Komisja dwukrotnie podejmie próbę połączenia się z finalistą w przypadku, gdy
finalista nie nawiąże pierwszego połączenia. Po trzykrotnym nieudanym
nawiązaniu połączenia finalista traci prawo do dalszego uczestnictwa w konkursie;
c) Każdemu finaliście przysługiwać będzie połączenie wynoszące 15 minut;
d) Finalista sporządza nagranie i najpóźniej w dzień poprzedzający finał
prezentowania on-line wysyła Organizatorowi to nagranie na adres e-mail:
p.nowik@pb.edu.pl za pośrednictwem serwisu WeTransfer lub innej platformy do
darmowej wysyłki plików;
e) Nagranie projektu prezentującego projekt musi być wykonane bez montażu filmu,
bez komentarza głosowego. Długość filmu nie może przekroczyć 3 minut.
3. Pkt. 8 § 3 dotyczy wyłonienia i ogłoszenia laureatów:
a) Po połączeniu się ze wszystkimi finalistami Członkowie Komisji głosują na każdego
z finalistów osobno. Każdy z laureatów musi uzyskać poparcie co najmniej 4
członków Komisji;
b) Komisja publikuje listę laureatów na stronach niezwłocznie po jej zatwierdzeniu
przez Dziekanów.
4. Pkt. 11 § 3 po zmianach brzmi następująco:
„Wręczenie nagród laureatom nastąpi: w przypadku nagród pieniężnych –
przelewem na konto wskazane przez finalistę, w przypadku dyplomów, certyfikatów
- za pośrednictwem operatora pocztowego”.
§2
1. Pozostałe postanowienia regulaminu konkursu „El-Robo-Mech” pozostają bez zmian.
2. Zmiana regulaminu ma zastosowanie wyłącznie do edycji przeprowadzanej w 2020 r.
3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

