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REGULAMIN KONKURSU GEOTALENT 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Konkurs dla studentów, o którym mowa w niniejszym regulaminie, jest częścią Programu 

Edukacyjnego GeoTalent (www.geotalent.pl). 

1.2. Celem konkursu jest nagrodzenie wiedzy i umiejętności studentów uczelni partnerskich 

w ramach Programu GeoTalent oraz wytypowanie grupy najlepszych studentów pod kątem 

przyszłych potrzeb rekrutacyjnych PGNiG. 

1.3. W roku akademickim 2015/2016 zrealizowana zostanie III edycja konkursu, skierowana 

do wszystkich studentów studiów dziennych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs 

zostanie zrealizowany w siedmiu dziedzinach merytorycznych:  

 geologia,  

 geofizyka,  

 wiertnictwo, 

 inżynieria złożowa, 

 geodezja i kartografia w górnictwie, 

 kartografia geologiczna + GIS,  

 ochrona środowiska. 

1.4. Zadania konkursowe zostały opracowane przez pracowników PGNiG – ekspertów w swoich 

dziedzinach. Pracownicy (Mentorzy) będą również dokonywali oceny prac uczestników 

konkursu. 

1.5. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

1.6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

2.1. Do konkursu zgłosić się może każdy student studiów dziennych Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

2.2. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez wypełnienie zgłoszenia za pomocą elektronicznego 

formularza, zamieszczonego na stronie programu http://www.geotalent.pl/warsztaty/ 

(zakładka Konkurs). Wraz ze zgłoszeniem uczestnik zobowiązany jest załączyć rozwiązanie 

zadania.  

http://www.geotalent.pl/
http://www.geotalent.pl/warsztaty/
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2.3. Termin wysyłania zgłoszeń z rozwiązanymi zadaniami mija 8 listopada 2015 r. Zgłoszenia 

wysłane po tym dniu nie będą poddawane ocenie. 

2.4. Decyzję o wyborze studentów, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu, podejmie Zespół 

Projektowy GeoTalent na bazie ocen Mentorów sprawdzających prace konkursowe.  

2.5. Decyzja, o której mowa w ust. 2.4 jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

2.6. Zgłoszenie studenta jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu GeoTalent. 

 
ETAPY KONKURSU 

2.7. Zwycięzcy konkursu GeoTalent zostaną wybrani na podstawie następujących etapów: 

1. I etap – przesłanie zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny wraz z załączonym 

rozwiązaniem zadania w terminie 13 października – 8 listopada 2015 r. 

2. II etap  - test wiedzy merytorycznej, do którego zakwalifikowani zostaną autorzy najwyżej 

ocenionych prac konkursowych - maksymalnie po 10 uczestników z każdej z dziedzin.  

a. Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu zostanie przesłana kandydatom pocztą 

elektroniczną najpóźniej do 4 grudnia 2015 r. 

b. II etap konkursu odbędzie się w Oddziale Geologii i Eksploatacji PGNiG w Krakowie, 

przy ul. Lubicz 25 w terminie wskazanym przez organizatora i będzie miał formę 

testu sprawdzającego wiedzę studentów w danej dziedzinie. 

3. Gala i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w terminie wskazanym 

przez organizatora w Oddziale Geologii i Eksploatacji PGNiG w Krakowie. 

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

potrzeby. 

 

NAGRODY: 

2.8. Zwycięzcy konkursu  otrzymają nagrody pieniężne. Łączna pula nagród w konkursie wyniesie 

13 000 zł. 

2.9. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do II etapu otrzymają gadżety oraz Dyplomy Finalistów 

Konkursu. 

 

3. INFORMACJE DODATKOWE 

3.1 Jedna osoba może zgłosić swój udział i rozwiązać zadanie w dowolnej liczbie dziedzin 

konkursowych.  

3.2 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. 
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3.3 Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać na adres: urszula.swiat@geotalent.pl. 


