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REGULAMIN KONKURSU  
Młody Gdański Geograf 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Konkursu „Młody Gdański Geograf”, zwanego dalej Konkursem, jest Uniwersytet 
Gdański - Wydział Oceanografii i Geografii, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, spośród zgłoszonych, pracy o tematyce 
geograficznej. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy naukowi, doktoranci i studenci, którzy w 
momencie przystąpienia do Konkursu nie ukończyli 35 roku życia, których badania prowadzone 
są w instytutach i uczelniach naukowych posiadających siedzibę w Gdańsku, oraz są ściśle 
powiązane z tematyką geograficzną.  

4. Z udziału w Konkursie wyłącza się osoby, które przed datą przystąpienia do Konkursu obroniły 
pracę doktorską. 

5. Z udziału w Konkursie wyłącza się osoby pozostające w bliskim stopniu pokrewieństwa  
z którymkolwiek z członków Kapituły (za bliski stopień pokrewieństwa uważa się wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo i małżonków). 

6. Uczestnikami Konkursu mogą być udział osoby, które uczestniczyły w poprzednich edycjach 
Konkursu, za wyjątkiem tych, które były laureatami Konkursu. 

7. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wyłącznie nieopublikowane wcześniej. Temat pracy 
powinien być zaakceptowany przez Promotora. W przypadku absolwenta studiów II stopnia 
prezentacja może dotyczyć pracy magisterskiej, którą realizował absolwent. Zgłoszone prace 
winny mieć formę prezentacji przesłanej na Konkurs w pliku w formacie pdf. 

8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. 

9. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać: 
- prezentację, 
- wniosek o przystąpienie do konkursu z akceptacją promotora, 
- podpisaną klauzulę zgody dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

Zgłoszeń dokonuje się w formie elektronicznej, na adres: dziekanatwoig@ug.edu.pl, 
z zamieszczoną w tytule wiadomości informacją o Konkursie „Młody Gdański Geograf”, 
w terminie do dnia podanego w punkcie III. Harmonogram konkursu. Za złożenie zgłoszenia 
w terminie uznaje się datę wprowadzenia na serwer Organizatora konkursu wiadomości e-mail 
z załączonym plikiem prezentacji z poprawnie wypełnionym wnioskiem o przystąpienie 
do konkursu z akceptacją promotora oraz podpisaną klauzulą zgody dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych. 

10. Zgłoszenia dokonane bez dochowania powyższych wymogów nie będą brane pod ocenę  
w Konkursie. 

11. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

12. Wszelkie informacje i aktualności dotyczące Konkursu są publikowane na stronie internetowej 
Wydziału Oceanografii i Geografii, pod adresem: https://oig.ug.edu.pl/. 

13. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

mailto:dziekanatwoig@ug.edu.pl
https://oig.ug.edu.pl/
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II. KAPITUŁA KONKURSU 

1. Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej Dziekanem, 
powołuje Przewodniczącego Kapituły Konkursu, zwanego dalej Przewodniczącym.  

2. Na wniosek Przewodniczącego, Dziekan zatwierdza skład Kapituły w liczbie nie większej niż 10. 
Członków. Członkowie Kapituły są przedstawicielami różnych jednostek naukowych 
i reprezentują obszary wiedzy z zakresu geografii.  

3. Przewodniczący powołuje Sekretarza Kapituły.  

4. Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Kapituły powołuje się na okres kadencji władz 
uczelni.  

5. Kapituła przyznaje jedną nagrodę główną, a w uzasadnionych przypadkach może przyznać 
wyróżnienie.  

6. Fundatorem nagród jest Dziekan.  

7. Obrady Kapituły, z prawem głosu, prowadzi Przewodniczący.  

 

III. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Konkurs przeprowadzany jest co dwa lata, począwszy od 2023 roku, zgodnie z następującym 
harmonogramem na rok 2023: 

− przyjmowanie zgłoszeń w terminie od 13 marca do 14 kwietnia 2023 r., 

− przedstawianie prezentacji 21 kwietnia 2023 r., 

− posiedzenie Kapituły 21 kwietnia 2023 r. 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po prezentacji, po posiedzeniu Kapituły. 

 

IV. KRYTERIA OCENY 

1. Przyjmuje się następujące kryteria oceny nadesłanych prac: 

− zgodność treści prezentacji z tematem pracy, 

− poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji, 

− wysoka jakość wykorzystanych materiałów i źródeł, 

− przejrzysty i uporządkowany układ, 

− innowacyjność prezentacji, 

− ogólne wrażenie estetyczne. 

2. Od rozstrzygnięcia Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

 

V. PRAWA AUTORSKIE 

Nadesłane prace mogą zostać wykorzystane lub opublikowane w całości lub w części jedynie 
po uzyskania zezwolenia autora i zawarciu stosownej umowy, zgodnie z przepisami Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do powstrzymania 
od odmowy wyrażenia zgody na zawarcie takiej umowy, chyba że odmowa uzasadniona jest ważnymi 
przyczynami. 
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VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

2. Uniwersytet Gdański przetwarza dane osobowe uczestników konkursu zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestnika konkursu stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Przewodniczący. 

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik podporządkuje się 
postanowieniom Regulaminu i wyraża zgodę na ich treść - w całości. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia na stronie internetowej: https://oig.ug.edu.pl/. 

 

 

 


