Konkurs „Liga Młodych Logistyków 2014”

REGULAMIN KONKURSU
I. Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział
Zarządzania.
2. Przygotowaniem i przebiegiem konkursu zajmuje się komitet organizacyjny. W skład
komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie Naukowego Koła Logistyki DIALOG,
działającego przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania.
II. Cele konkursu
3. Za cele konkursu uznaje się:
 pobudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży problematyką logistyki,
 promowanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jako aktywnego podmiotu
akademickiego.
III. Uczestnicy konkursu
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych każdego typu,
a w szczególności kształcących w zawodach technik logistyk lub technik spedytor, w których
nauka kończy się egzaminem maturalnym.
5. Do konkursu zgłaszać się mogą zespoły trzyosobowe wraz z opiekunem , przy czym jedna
szkoła może wystawić maksymalnie dwa zespoły.
6. Każdy zespół poprzez wysłanie zgłoszenia potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
7. Wraz ze zgłoszeniem uczestników należy przesłać zgodę opiekunów prawnych na udział
uczestników w konkursie wraz ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników,
wg wzoru załączonego do niniejszego regulaminu.
IV. Termin i przebieg konkursu
8. Zgłoszeń zespołów do eliminacji dokonuje się elektronicznie w terminie od 15 lutego do 23
lutego 2014 roku, na ogłoszony adres e-mail i z wykorzystaniem odpowiedniego formularza,
którego wzór załączony jest do niniejszego regulaminu.
9. Eliminacje polegają na rozwiązaniu zadania uprzednio wysłanego drogą elektroniczną do
Dyrekcji Szkoły. Rozwiązania zadań w tym samym dniu winny zostać przesłane przez
Dyrekcję Szkoły do Organizatora na podany uprzednio adres poczty elektronicznej w formie
przeskanowanego dokumentu.
10. Finał konkursu odbędzie się w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul.
Bogucicka 1, 40-287 Katowice, w dniu 28.03.2014 o godzinie 9:00.
11. Konkurs odbywa się w formie rywalizacji zespołowej.
12. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału.

12. Eliminacje mają formę zadań obliczeniowych. Prace oceniane są przez pracowników Katedry
Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
13. Ogłoszenie drużyn zakwalifikowanych do udziału w finale konkursu nastąpi dnia 7 marca
2014 drogą mailową.
14. Do finału zostanie zakwalifikowanych 10 zespołów (o zakwalifikowaniu decyduje suma
punktów uzyskanych z rozwiązania testu przez zespół).
15. W przypadku uplasowania się więcej niż dziesięciu zespołów na miejscach premiowanych
awansem do finału o zakwalifikowaniu się drużyn, które uzyskały jednakową sumę punktów
zdecyduje wynik zadania dodatkowego, rozwiązanego przez zespół. Zadanie dodatkowe
będzie mieć formę case study – zadanie opisowo koncepcyjne.
16. Zadanie dodatkowe po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z Dyrektorem Szkoły będzie
wysłane drogą mailową, a następnie rozwiązane, z powrotem przesłane do Organizatora na
podany uprzednio adres poczty elektronicznej w formie przeskanowanego dokumentu.
Zadanie zostanie sprawdzone przez pracowników Katedry Logistyki Ekonomicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wyniki zostaną przesłane drogą elektroniczną
dniach 7.03.2014 – 14.03.2014
17. Pierwsza część finału polega na rozwiązaniu przez każdego z uczestników testu.
18. Odpowiedzi punktowane są w następujący sposób:
 Poprawna odpowiedź +2 punkty, nieprawidłowa –1 punkt, brak odpowiedzi 0 punktów.
19. Do drugiej części finału zostaną zakwalifikowane 4 zespoły
(o zakwalifikowaniu decyduje suma punktów uzyskanych przez zespół).
20. W przypadku uplasowania się więcej niż czterech zespołów na miejscach premiowanych
awansem do finału ( wskutek jednakowej sumy punktów), o zakwalifikowaniu się danego
zespołu do finału konkursu decyduje najlepszy wynik testu uzyskany przez członka danego
zespołu. W przypadku, gdy powyższy warunek nie rozstrzygnie o zakwalifikowaniu się
danego zespołu, przeprowadzony zostanie dodatkowy test dla tych zespołów.
21. Druga część finału polegać będzie na rozwiązaniu case study i zaprezentowaniu go przed
jury. Jury złożone będzie z przedstawiciela Naukowego Koła Logistyki „DIALOG” i
pracowników Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach.
22. Na podstawie prezentacji rozwiązań, jury wybierze najlepszy zespół finału.
V. Nagrody:
23. Nagroda główna przysługuje zwycięskiemu zespołowi konkursu.
24. Nagrodą główną w konkursie są upominki rzeczowe ufundowane przez organizatora
Konkursu oraz wyjazd studyjny wraz ze studentami z Naukowego Koła Logistyki
„DIALOG”. Ponadto zwycięzcy Konkursu mogą otrzymać inne nagrody ufundowane przez
sponsorów.
25. Nagrodą dla pozostałych uczestników są upominki rzeczowe ufundowane przez organizatora
Konkursu.
26. Za uczestnictwo oraz zwycięstwo w konkursie są wydawane są zaświadczenia o
uczestnictwie i dyplomy.

VI. Pozostałe informacje
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne, w szczególności
sprawy związane z aspektami technicznymi konkursu, powstałe z przyczyn niezależnych od
Organizatora lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
28. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
29. Organizator ma prawo odwołać konkurs bez podawania przyczyn.
30. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
31. Bieżące informacje dotyczące konkursu zamieszczane będą na stronach internetowych
www.NKL.UE.Katowice.pl oraz na www.facebook.com/NKLDialog.
32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu
„Liga Młodych Logistyków 2014”

Oświadczenie

Jako przedstawiciel ustawowy uczestnika wyrażam zgodę na udział uczestnika
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

uczęszczającego do
…………………………………………………………………………………………………
(klasa, nazwa szkoły)

w miejscowości ……………………………………………… w konkursie Liga Młodych
Logistyków 2014 organizowanym przez Naukowe Koło Logistyki DIALOG. Jednocześnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w uczestnika do celów w/w konkursu.
Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w/w uczestnika do celów w/w konkursu.

…..………………
(podpis)

Załącznik 2
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Liga Młodych Logistyków 2014”

Liga Młodych Logistyków 2014
Formularz zgłoszeniowy
o
o

Do konkursu zgłaszają się zespoły trzyosobowe.
Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie dwa zespoły.

WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES ligamlodychlogistykow@gmail.com
Szkoła
(nazwa, adres,
telefon kontaktowy)

Zespół 1.

Zespół 2.

1. członek zespołu

1. członek zespołu

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

2. członek zespołu

2. członek zespołu

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

3. członek zespołu

3. członek zespołu

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

(nr tel.)

(nr tel.)

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

(adres e-mail)

(adres e-mail)

