REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ Międzynarodowego Konkursu „Trendy i wizje
rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. ocena nadesłanych prac, wybór
zwycięzców, udzielanie informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywanie reklamacji sprawuje
maksymalnie dwunastoosobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
2. Komisja konkursowa obraduje w składzie:
a) Arkadiusz Tomczak – Akademia Morska w Szczecinie, Przewodniczący Komisji
b) Mariusz Sikora – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
c) Magdalena Klera-Nowopolska – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
d) Kacper Kostrzewa – Ocean Winds
e) Michał Śmigielski – Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.
f) Karolina Jastrzębska - Windhunter Akademy Sp. z .o.o
g) Joanna Rzepecka – Baltic Trade and Invest Sp. z o.o
h) Robert Grzegorowski – RWE Renewables
i) Paweł Przybylski – Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o.
j) Konrad Janiak – Elektryka Morska
k) Krzysztof Mackojc – Fathom Group
l) Artur Bejger – Akademia Morska w Szczecinie
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w składzie komisji konkursowej.
4. W przypadku równej liczby punktów ocenianych prac decydujący jest głos Przewodniczącego
Komisji konkursowej.
§ 2. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Nadesłane prace ocenione zostaną zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) Zgodność z tematem (zero-jedynkowo)
b) Potencjał twórczy wizji futurystycznej dotyczącej rozwoju tematu - punktacja 0-10
c) Innowacyjność - punktacja 0-10
d) Potencjał wdrożeniowy (realność zastosowania) - punktacja 1-3
e) Ekonomiczność wdrożenia - punktacja 1-3
§ 3. TERMINY OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ
1. I etap konkursu – nadsyłanie prac konkursowych - trwał będzie do 27. Listopada
2. Do 30.11. Komisja Konkursowa wyłoni maksymalnie 20 prac zakwalifikowanych do II etapu (10
prac w grupie uczeń szkoły ponadpodstawowej oraz 10 w grupie student lub doktorant). Ocenione
(punktowane) zostaną wszystkie nadesłane prace. Dodatkowo wskazana zostanie lista trzech
najwyżej uplasowanych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa
zachodniopomorskiego.
3. Do 30.11. do wybranych Uczestników wysłane zostaną informacje o zakwalifikowaniu do II etapu
oraz dacie wideokonferencji.
4. Pomiędzy 2-4.12. odbędą się wideokonferencje z max 20 uczestnikami (10 z grupy uczeń szkoły
ponadpodstawowej i 10 z grupy studenci i doktoranci).
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8. grudnia. Na liście z ogłoszeniem wyników zostanie ujęta
lista trzech uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego, którym
Marszałek WZ wręczy dodatkowe nagrody.
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§ 4. SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
1. ETAP I Konkursu
a. Ocena dokonywana będzie drogą elektroniczną na podstawie arkusza oceny
stanowiącego załącznik nr 3.1 do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
b. Arkusz oceny wraz z pracami podlegającymi ocenie w etapie I Konkursu zostanie
dostarczony członkom Komisji na adres poczty elektronicznej przez Annę Zengota –
Kierownik Działu Promocji Akademii Morskiej w Szczecinie.
c. Każdy członek komisji na każdą nadesłaną pracę ma do dyspozycji pulę 26 punktów.
Ostateczna liczba punktów pojedynczej pracy uzyskana przez Uczestnika będzie
średnią z ocen osób zasiadających w Komisji Konkursowej.
d. Każdy członek Komisji dokona oceny w ciągu 3 dni i prześle wypełniony arkusz ocen
najpóźniej ostatniego dnia tj 30. listopada do godziny 14:00 na adres
konkurs@am.szczecin.pl
Oceny przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Informacja o wynikach etapu I przekazana zostanie członkom Komisji w następnym
dniu roboczym. ETAP II Konkursu
2. ETAP II Konkursu
a. W etapie II Konkursu 20 Uczestników Konkursu (ilość zostanie zmniejszona w
przypadku nadesłania mniejszej ilości prac konkursowych) zaprezentuje członkom
Komisji Konkursowej swoją wizję rozwoju morskich farm wiatrowych z
wykorzystaniem opracowanej prezentacji. Etap II Konkursu realizowany będzie w
formie zdalnej na wskazanej platformie internetowej (etap II realizowany będzie
podczas max 2 dni roboczych w okresie 2-4.12.). Link do wideokonferencji
członkowie Komisji otrzymają do dnia 1.12.2020.
b. Podczas wideokonferencji każdy Uczestnik ma 20 minut na zaprezentowanie swojej
pracy. W trakcie prezentacji członkowie Komisji będą mogli zadawać pytania.
c. Ocena dokonywana będzie drogą elektroniczną na podstawie arkusza oceny
stanowiącego załącznik nr 3.2 do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
d. Każdy członek komisji na każdą nadesłaną pracę ma do dyspozycji następującą skalę
ocen 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0.
e. Ostateczna liczba punktów pojedynczej pracy uzyskana przez Uczestnika będzie
średnią z ocen osób zasiadających w Komisji Konkursowej.
f. Każdy członek Komisji dokona oceny do dnia 07. grudnia do godziny 10:00.
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