
3 styczeń 2017 r. 

Regulamin konkursu 

BOSS Olympics 

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą Boss Olympics, zwanego dalej „Konkursem”, jest Koło 

Naukowe "The Beauty of Structures" (BOSS) działające na Wydziale Architektury zwane dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzany przez Organizatora na zasadach niniejszego regulaminu 

28 stycznia 2017(sobota) o godzinie 11:00 na terenie Politechniki Gdańskiej. 

3. Konkurs jest kierowany do studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Drużyna 

biorąca udział w konkursie składa się z dwóch osób. Każda z osób biorących udział w 

konkursie musi znajdować się na Liście Studentów III semestru przedmiotu Mechanika 

Budowli. 

4. Wzięcie udziału w konkursie poprzedzone jest zgłoszeniem wysyłanym za pośrednictwem 

formularza online, dostępnego pod adresem: https://goo.gl/forms/hlbdbbkPsQpN7DGX2  do 

dnia 22.01. Liczba uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie jest ograniczona i 

zostanie opublikowana na stronie: http://arch.pg.edu.pl/kolo-naukowe-boss do dnia 26.01. 

5. W skład Komisji konkursowej wchodzą: Koordynator przedmiotu Mechanika Budowli, 

Opiekunowie Koła Naukowego BOSS i oddelegowani jego przedstawiciele. Z grona komisji 

wybierany jest Przewodniczący Komisji. 

6. Konkurs organizowany jest w formie gry terenowej. Każda z dwuosobowych drużyn 

rozwiązuje w wyznaczonym miejscu otrzymane zadanie.  

7. Ocenie podlegać będzie poprawność wykonania zadań oraz czas rozwiązania wszystkich 

zadań, zgodnie z równaniem: 

X=a+30*tmin/ t 

gdzie: 

- a – liczba punktów za zadania (od 0 do 100 punktów) 

- tmin – czas grupy która dotrze na metę z najlepszym czasem (czas ten nie może być mniejszy 

niż 30 minut) 

- t – czas danej grupy 

8. Nagrodami w konkursie są dodatkowe punkty z przedmiotu Mechanika Budowli, które 

można wykorzystać w bieżącym semestrze (sem. zimowy 2016/2017). 

 

 I miejsce – 70 pkt na parę 

 II miejsce – 50 pkt na parę 

 III miejsce – 30 pkt na parę 

Osoby z pary dzielą się punktami po połowie. Istnieje możliwość przekazania do 5 punktów 

pomiędzy obu uczestników w przypadku ich obopólnej zgody. 

9. Wyniki konkursu przedstawione zostaną w dniu 28.01.2017r.Wyłonieni zostają Laureaci 

miejsc: I, II i III, którzy otrzymają dyplomy udziału w konkursie oraz nagrody w postaci 



punktów (pkt. 8 regulaminu). Rezultaty konkursu zostaną przekazane koordynatorowi 

przedmiotu Mechanika Budowli. 

10. Dodatkowe 10 punktów komisja przydzieli osobie biorącej udział w konkursie Boss Olympics, 

która zostanie wyłoniona w kategorii "najlepsze przebranie w stylu Indiana Jones”. Konkurs 

zostanie rozstrzygnięty poprzez głosowanie zgodnie z poniższym równaniem: 

Y=b+5*l/lmax 

gdzie: 

b – punkty przyznane przez członków koła naukowego BOSS (od 0 do 5 punktów), 

l – liczba lajków pod danym zdjęciem umieszczonym na fanpage'u 

lmax– liczba lajków pod zdjęciem z największą ich liczbą 

Komisja ma wyłączne prawo do zmiany ilości punktów szczególnie w przypadku małej ilości 

przebranych osób.  

11. Komisji Konkursowej przysługuje wyłączna interpretacja regulaminu. Komisja podejmuje 

także wszelkie decyzje dotyczące konkursu w sprawach nieobjętych niniejszym 

regulaminem. 

12. Uczestnik Olimpiady wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z  

udziałem w konkursie (w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz  

przekazania nagrody) oraz w celach marketingowych przez Organizatora. 

13. Osoby biorące udział w konkursie na przebranie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich 

wizerunku poprzez umieszczenie na Fanpage koła naukowego BOSS zdjęć w celu 

przeprowadzenia konkursu.  

14. Pytania należy wysyłać na adres :boss@pg.gda.pl 

 


