
 

 

Regulamin konkursu 

KOPARA 2020 

 

§1. 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin zawiera cele, zasady oraz wytyczne w zakresie warunków uczestnictwa, 

wykonania zadania konkursowego, jego oceny oraz informacje dotyczące przeprowadzenia 

konkursu. 

2. Organizatorem konkursu jest prorektor ds. studenckich PK dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. 

PK. Natomiast głównym wykonawcą konkursu jest  koło naukowe „Inżynierskie Koło Studentów 

IKS”, działające przy Katedrze Konstrukcji Metalowych na Wydziale Inżynierii Lądowej, 

Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej zwane dalej „Organizatorem”. 

3. Partnerami wydarzenia mogą być przedsiębiorstwa oraz firmy wspomagające realizację konkursu. 

4. Zadaniem konkursu jest promowanie działalności inżynierskiej, promowanie wydziału WILŚiG 

Politechniki Koszalińskiej oraz sprawdzenie umiejętności uczestników w zakresie pracy 

zespołowej nad wybranym zadaniem budowlanym jak i umiejętności praktycznego kształtowania 

elementów inżynierii lądowej. 

5.  Konkurs ma charakter zamknięty. Uczestnikami konkursu mogą być drużyny uczniów szkół 

średnich. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7. Organizator konkursu podejmuje wszystkie decyzje związane z realizacją wydarzenia.  

8. Organizatorzy nie zapewniają noclegu oraz wyżywienia podczas konkursu, mogą jednak pomóc 

uczestnikom w znalezieniu bazy hotelowej.  

 

§2. 

Czas i miejsce konkursu 

1. Konkurs zostanie zrealizowany na terenie Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji 

Budowlanych Politechniki Koszalińskiej w dniu 05.06.2020.  

I etap: dostarczenie zgłoszenia drużyny do dnia 01.05.2020. Zgłoszenia należy wysłać drogą 

elektroniczną na adres mailowy konkurskopara2020@gmail.com  

II etap: 05.06.2020 przeprowadzenie konkursu drużynowego, ogłoszenie wyników oraz rozdanie 

nagród. Rozpoczęcie konkursu przewidywane jest na godzinę 10:00. Czas trwania konkursu 

uzależniony jest o liczby zgłoszonych drużyn, jednak godzina zakończenia konkursu nie może 

przekroczyć godziny 15:00 

 

§3. 

Uczestnictwo w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu jest drużyna złożona z pięciu osób, będących uczniami tej samej szkoły 

średniej, bądź jej absolwentami w przypadku klas maturalnych. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie drużyny konkursowej oraz dostarczenie 

następujących dokumentów: 
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• formularza zgłoszeniowego, zawierającego dane osobowe oraz podpisy członków drużyn
1
 

(Załącznik 1) 

• oświadczenia o zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu oraz przepisów BHP 

(załącznik 2). 

Wszystkie dokumenty należy wysłać na adres mailowy konkurskopara2020@gmail.com 

3. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia znajduje się w załączniku do regulaminu 

oraz na stronie: http://kkm.wilsig.tu.koszalin.pl 

4. Lista zakwalifikowanych drużyn zostanie ogłoszona do dnia 10.05 2020. O zakwalifikowaniu 

drużyny zostaną poinformowane drogą mailową. 

5. Do konkursu ostatecznie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 12 drużyn. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie imienia, 

nazwiska, zdjęcia oraz nazwy Szkoły/Zespołu Szkół na stronach internetowych: 

• Politechniki Koszalińskiej:  https://www.tu.koszalin.pl 

• WILŚiG PK: http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl 

• Katedry Konstrukcji Metalowych: http://kkm.wilsig.tu.koszalin.pl 

• Inżynierskiego Koła Studentów IKS: https://www.facebook.com/IKSpk/ 

 

§4. 

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zadania budowlanego, zgodnie z wylosowanym 

projektem, na modułowym torze przeszkód symulującym plac budowy o wymiarach 2 x 3 m. 

2. Zadanie budowlane może składać się z kilku etapów, takich jak wykonanie wykopu, ustawienie 

elementów konstrukcyjnych, budowa konstrukcji geotechnicznych. 

3. Drużyna będzie miała do dyspozycji zdalnie sterowane maszyny budowlane (dźwig, koparka, 

spychacz, samochód transportowy), elementy budowlane takie jak przyczółki mostowe, ściany 

oporowe, rurociągi i inne elementy konstrukcyjne zgodnie z wylosowanym zadaniem 

budowlanym. 

4. W skład drużyny wchodzi kierownik robót (wyznaczony jednoznacznie przez drużynę) oraz 

czterech operatorów sprzętu budowlanego. 

5. Zadanie konkursowe wykonują dwie drużyny, równolegle na osobnych makietach placu budowy. 

6. Kolejność wykonywania zadań przez drużyny jest losowa. 

7. Na wykonanie zadania każda z drużyn będzie miała maksymalnie 30 minut. 

8. Działania drużyny oraz wykonane etapy zadania budowlanego podlegają ocenie 

• z uwagi na zgodność zadania z projektem  (0-10 pkt), 

• z uwagi na sposób zarządzania przez kierownika robót (0-10 pkt),   

• z uwagi na sprawność w obsłudze sprzętu budowlanego przez operatorów ( 0-10 pkt), 

• z uwagi na czas wykonania zadania (0-10 pkt). 

9. Zwycięzcą konkursu zostanie drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. 

10. W przypadku uzyskania takiej samej łącznej liczby punktów przez różne drużyny, kryterium 

decydującym o wygranej będą punkty przyznane za czas, a następnie za zgodność z projektem. 

11. Trzy pierwsze drużyny otrzymają nagrody specjalne ufundowane przez Organizatora. Pozostałe 

drużyny otrzymają nagrody za udział w konkursie. 

                                                 
1
 Wymagana jest akceptacja nauczyciela, będącego opiekunem drużyny 



 

 

12. Pula nagród w konkursie wynosi: 2.500 zł. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad wykonywania zadania konkursowego oraz 

zasad oceniania w przypadku uszkodzenia sprzętu budowlanego uniemożliwiającego wykonanie 

zadania. 

 

§5. 

Komisja konkursowa 

1. Organizator powołuje skład komisji konkursowej. 

2. W skład komisji konkursowej będą wchodzić: wybrani pracownicy Katedry Konstrukcji 

Metalowych, wybrani członkowie studenckiego koła naukowego IKS oraz wybrani pracownicy 

Wydziału Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji. 

3. Decyzje komisji będą podejmowane zwykłą większością głosów.  

4. Jednocześnie komisja odpowiedzialna jest za rozstrzygnięcie niejednoznacznych i spornych 

sytuacji. 

5. Wszelkie decyzje podjęte przez komisję są ostateczne.   

 

§6. 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie drużyny do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

obowiązujących warunków BHP oraz przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z pkt.2. 

2. Organizator jest jedynym administratorem danych osobowych uczestników konkursu. Dane te 

będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu zgodnie z przepisami rozporządzenia 

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 95/94/WE (Dz. U. L 119/1 o dnia 04 maja 2016 r.). 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji Regulaminu oraz składu komisji 

konkursowej najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia konkursu.  

4. Nieuczciwa rywalizacja oraz nieprzestrzeganie zasad Regulaminu są podstawą do dyskwalifikacji 

drużyny przez komisję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - KOPARA 2020 

 (Proszę o wypełnienie formularza drukowanymi literami) 

1. Szkoła / Zespół Szkół ………………………………………………………………….. 

2. Opiekun:............................................................................................................................ 

3. Nazwa drużyny:.................................................................................................................. 

4. Skład drużyny: 

 Kierownik robót 
Operator 

sprzętu 1 

Operator 

sprzętu 2 

Operator 

sprzętu 3 

Operator 

sprzętu 4 

Imię      

Nazwisko      

Klasa      

Profil      

5. Informacje dodatkowe 

Nr telefonu, adres e-mail kapitana drużyny .............................................................................. 
 
Obowiązek informacyjny 

Politechnika Koszalińska z siedzibą w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, jako administrator danych osobowych, informują 
Pana/Panią, iż: 
• podanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na konkurs "KOPARA 2020" i dokumentowania 

przebiegu konkursu, 

• podane dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 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 (Dz. U. L 119/1 z 04 maja 2016 r.), 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa, 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

• dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 

12 miesięcy, 

• obowiązki inspektora ochrony danych pełni Pan Mariusz Lenartowicz, adres e-mail: iod@tu.koszalin.pl i w celu realizacji uprawnień 
można wysłać stosowną wiadomość, 

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

 
 

Akceptuję regulamin konkursu „KOPARA 2020”  

 ........................................................... 

 ........................................................... 

 ........................................................... 

 ........................................................... 

...........................................................  ........................................................... 

       miejsce, data           czytelne podpisy uczestników 

        ........................................................... 

czytelny podpis opiekuna 



 

 

Załącznik 2 

Oświadczenie 1 
 

Wyrażamy zgodę na przeniesienie wszelkich praw dotyczących publikacji i wykorzystania 

materiału fotograficznego oraz filmowego na organizatora konkursu. 

 

Koszalin, dnia ……………………………….   ……………………………… 

                       Podpis opiekuna drużyny 

 

Przepisy BHP 
 

W trakcie prac należy utrzymać czystość i porządek. Wszystkie narzędzia, 

przedmioty wykorzystywane do pracy muszą znajdować się w wyznaczonych 

miejscach. Uczestnicy odpowiedzialni są za wszystkie spowodowane przez siebie 

szkody, są zobowiązani pokryć je z własnych środków pieniężnych, lub gdy istnieje 

taka możliwość naprawić.  
Każdy uczestnik bezwzględnie zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 

organizatorów o zauważonych nieprawidłowościach. W razie zagrożenia dla życia 

lub zdrowia ludzkiego należy natychmiast ostrzec współuczestników, a także 

powiadomić organizatorów. W razie ewentualnego skaleczenia poinformować 
o tym organizatorów. Rany oraz skaleczenia zostaną opatrzone w miarę możliwości 

na miejscu.   

Uczestnik znajdujący się pod wpływem alkoholu lub substancji 

psychoaktywnych w czasie trwania konkursu będzie zdyskwalifikowany.  

Organizator nie zapewnia uczestnikom w trakcie trwania konkursu 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia 

zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ani żadnych innych 

form ubezpieczeń. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

uczestników. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przestrzegania poleceń 
wydawanych przez organizatora. Jednocześnie obowiązują wszystkie zasady BHP, 

PPOŻ panujące na Politechnice Koszalińskiej i zgodne z jej regulaminem. 

 

Oświadczenie 2 
 

Akceptujemy przepisy BHP. 

 

 

Koszalin, dnia ……………………………….   ……………………………… 

                       Podpis opiekuna drużyny 

 

 


