Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej – OKAWANGO
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Głównym celem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej, zwanego dalej OKAWANGO, jest
poszerzanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geologii, budowy Ziemi, historii geologicznej naszej
planety oraz twórczego i praktycznego zastosowania wiedzy geologicznej w otaczającym świecie.
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - OKAWANGO finansowany jest ze środków Wydziału
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz środków pozyskanych od sponsorów oraz darczyńców.
Rozdział I - Organizator OKAWANGO
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Organizatorem OKAWANGO jest Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) reprezentowany
przez Dziekana Wydziału Geologii UW (ul Żwirki i Wigury 93; 02-089 Warszawa).
Dziekan Wydział Geologii UW powołuje Przewodniczącego Komisji Konkursowej odpowiedzialnego za
przeprowadzenie Konkursu, ten zaś powołuje 3 członków Komisji, z grona pracowników lub/i
doktorantów Wydziału Geologii UW.
Przewodniczący Komisji Konkursowej powołuje ponadto (w miarę potrzeby) Zespoły Eksperckie, z grona
pracowników i doktorantów Wydziału Geologii UW, wspomagające proces oceniania na wszystkich
etapach konkursu OKAWANGO.
Rozdział II – Organizacja OKAWANGO
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Konkurs OKAWANGO przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.
Uczeń biorący udział w Konkursie OKAWANGO przygotowuje się do konkursu pod okiem wybranego
nauczyciela/opiekuna/rodzica.
Osoby biorące udział w Konkursie OKAWANGO (jak również ich opiekunowie) przesyłają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (tzw. RODO).
Konkurs OKAWANGO ma dwa etapy.
Etap I – polega na przygotowaniu przez ucznia opracowania tekstowo-graficznego na wybrany temat
zaproponowany w danym roku przez Organizatora i przesłaniu go w formie drukowanej oraz
elektronicznej na adres Organizatora. Szczegółowe wytyczne i terminy nadsyłania prac konkursowych
na I-szy etap, rokrocznie będą dostępne na stronie internetowej Organizatora www.geo.uw.edu.pl.
Etap II – odbywa się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu (np. w Europejskim Centrum Edukacji
Geologicznej w Chęcinach) i obejmuje:
a. część pisemną – zakres wiedzy geologicznej obecny w założeniach programowych dla szkół
średnich; zakres wiedzy wykraczający poza założenia programowe szkół średnich; zakres
wiedzy w polecanej przez Organizatora literaturze oraz zasobach internetowych; rokrocznie
zakres wymaganej wiedzy będzie podlegał modyfikacjom – szczegółowe wytyczne Organizator
będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej i propagował dalej za pomocą np. portali
społecznościowych (np. Facebook).
b. część ustną (np. w formule prezentacji) – dla wszystkich uczestników lub uczestników
wyłonionych przez Organizatora na podstawie części pisemnej – szczegóły będą zamieszczane
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rokrocznie na stronie internetowej Organizatora lub/i w portalach społecznościowych (np.
Facebook).
c. Organizator dopuszcza inną możliwość przeprowadzenia II etapu Konkursu – w takim
przypadku uczestnicy oraz ich opiekunowie/nauczyciele powiadomieni zostaną z rozsądnym
wyprzedzeniem.
Zespoły Eksperckie oceniają oryginalność, formę i wartość merytoryczną prac pisemnych oraz wystąpień
ustnych na każdym etapie Konkursu.
Wyniki z części pisemnej i ustnej decydują o ostatecznym miejscu na liście rankingowej uczestników
Konkursu OKAWANGO.
Komisja Konkursowa decyduje o przyznaniu tytułu „Laureata OKAWANGO” oraz tytułu „Finalisty
OKAWANGO” (pod warunkiem, że uzyskał co najmniej 30% sumy punktów możliwych do zdobycia w
etapie finałowym).
Na stronie internetowej Organizatora – www.geo.uw.edu.pl, rokrocznie znajdować się będą informacje
dotyczące np.: tytułów i wytycznych do przygotowania projektów prac, szczegółowy terminarz
Konkursu, wytyczne edytorskie, wymagania literaturowe itp.), które należy traktować jako wiążące.
Wszelkie sporne kwestie wyjaśniane są przez Komisję Konkursową na bieżąco - głos Przewodniczącego
jest ostateczny.
Rozdział III – Uprawnienia i nagrody
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LAUREACI OKAWANGO dostają się na studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunki
GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA / GEOLOGIA STOSOWANA, uzyskując maksymalną liczbę punków w procedurze
kwalifikacyjnej.
Finaliści OKAWANGO uzyskują ułatwienia w procedurze kwalifikacyjnej na studia wyższe na kierunkach
GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA / GEOLOGIA STOSOWANA na Uniwersytecie Warszawskim w postaci maksymalnej
liczby punktów z przedmiotu geografia na poziomie rozszerzonym.
Uczestnicy II-go, finałowego etapu oraz nauczyciele/opiekunowie, mogą otrzymać dodatkowe nagrody
ufundowane przez Organizatora, darczyńców i sponsorów Konkursu OKAWANGO.
Rozdział IV – Postanowienia końcowe
Decyzje nie objęte postanowieniami niniejszego regulaminu podejmuje Przewodniczący Komisji
Konkursowej, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, zaś jego decyzje są ostateczne.

