
Zmiana regulaminu konkursu „Niesamowita Maszyna” na potrzeby edycji organizowanej 

w 2020 roku  

 
Mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878, z późn. zm.) wprowadzające na 

obszarze Polski stan epidemii oraz ograniczenia z nim związane, w celu umożliwienia przeprowadzenia 
konkursu w 2020 r. Organizator konkursu podjął decyzję o zmianie regulaminu. 

 
§ 1 

Na potrzeby przeprowadzenia edycji konkursu w 2020 r. w Regulaminie Konkursu „Niesamowita 
Maszyna” z dnia 17.12.2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. pkt. 1.10 lit. c otrzymuje następujące brzmienie: 

„Finał konkursu zostanie przeprowadzony 1 czerwca 2020 r., w godzinach 12.00-15.30 
w formule on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams i polegać będzie na prezentacji 

projektów zakwalifikowanych w II etapie. Spośród zakwalifikowanych projektów komisja 
konkursowa wyłoni i nagrodzi autorów trzech najlepszych maszyn”. 

2. Po pkt 3.1 dodaje się pkt. 3.11 – 3.15 w następującym brzmieniu: 

„3.11 Podczas finału: 
a) obrady komisji konkursowej odbywają się na terenie kampusu PB w wyznaczonej sali, 

z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Komisja będzie łączyć się za 
pośrednictwem platformy Microsoft Teams, z każdym finalistą indywidualnie, w ustalonej 

wcześniej i przekazanej finalistom kolejności; 
b) komisja dwukrotnie podejmie próbę połączenia się z finalistą w przypadku, gdy finalista nie 

nawiąże pierwszego połączenia. Po trzykrotnym nieudanym nawiązaniu połączenia finalista 

traci prawo do dalszego uczestnictwa w konkursie z zastrzeżeniem pkt 3.12; 
c) każdemu finaliście przysługiwać będzie połączenie wynoszące łącznie 15 minut, z czego 10 

minut przeznaczane jest na uruchomienie maszyny, prezentację jej działania oraz na 
udzielenie odpowiedzi na pytania członków komisji, a pozostałe 5 minut stanowi dodatkowy 

czas przyznany finaliście na usunięcie ewentualnych problemów technicznych lub na 

udzielenie dodatkowych odpowiedzi na pytania komisji. 
3.12 W celu wyeliminowania problemów technicznych związanych z przekazem obrazu na żywo 

dopuszcza się możliwość przygotowania przez finalistę nagrania i przesłania go 
Organizatorowi konkursu z zachowaniem następujących zasad: 

a) Finalista sporządza nagranie w dniu finału lub w dzień poprzedzający finał w miejscu, 

w którym maszyna będzie prezentowana on-line i wysyła Organizatorowi to nagranie na 
adres e-mail: promocja@pb.edu.pl za pośrednictwem serwisu WeTransfer lub innej 

dostępnej uczestnikom platformy do darmowej wysyłki plików do godziny 12.00, 1 czerwca 
2020 roku. 

b) Nagranie maszyny musi być wykonane z tzw. „jednego ujęcia”, bez montażu filmu, bez 
komentarza głosowego, pokazujące działanie maszyny od momentu uruchomienia do 

etapu zakończenia. Długość filmu nie może przekroczyć 3 minut. 

c) Komisja konkursowa odtworzy przesłane nagranie w przypadku, gdy jakość połączenia lub 
inne problemy techniczne spowodują brak możliwości prezentacji działania maszyny 

w czasie finału on-line, a następnie zada on-line lub telefonicznie pytania 
uszczegóławiające. 

d) W przypadku przesłania uszkodzonego lub niemożliwego do odtworzenia filmu, następuje 

wykluczenie finalisty, o czym jest on niezwłocznie informowany. 
3.13 Po połączeniu się ze wszystkimi finalistami indywidualnie, komisja, po naradzie, ok. godz. 

15.00 ogłosi wyniki konkursu, łącząc się na żywo jednocześnie ze wszystkimi uczestnikami 
finału. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających 

przeprowadzenie transmisji on-line z ogłoszenia wyników konkursu lub problemów 
technicznych uniemożliwiających udział wszystkich finalistów jednocześnie podczas 

ogłaszania wyników, Organizator poinformuje o wynikach każdego finalistę drogą 

telefoniczną lub poprzez e-mail. 
3.14 Organizator nie zapewnia finalistom dostępu do internetu oraz do sprzętu niezbędnego do 

zaprezentowania maszyny (komputera, kamery itd.). Organizator nie pokrywa również 



poniesionych przez finalistów kosztów związanych z transmisją on-line oraz połączeniami 

telefonicznymi i internetowymi. 

3.15 Wręczenie nagród laureatom nastąpi: 
a) w przypadku nagród pieniężnych – przelewem na konto wskazane przez finalistę,  

b) w przypadku dyplomów, certyfikatów - za pośrednictwem operatora pocztowego, 
 

po wypełnieniu i dostarczeniu za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Organizatora 

oryginału Załącznika nr 4 regulaminu. 
 

§ 2 

1. Pozostałe postanowienia regulaminu konkursu „Niesamowita Maszyna” pozostają bez zmian. 
2. Zmiana regulaminu ma zastosowanie wyłącznie do edycji przeprowadzanej w 2020 r. 

3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem 19.05.2020 r. 


