Uchwała Senatu PG
nr 406/2020/XXIV
z 15 stycznia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego i Ogólnopolskiego
Konkursu Fizycznego „Wygraj Indeks” organizowanego przez Politechnikę Gdańską.

Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie §1 ust. 3 Uchwały Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12
grudnia 2018 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej
laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2019/2020, uchwala
co następuje:

§1 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego i Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego
„Wygraj Indeks”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2 Traci moc Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 56/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno–Fizycznego „Wygraj Indeks”
organizowanego przez Politechnikę Gdańską dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor PG

--------------------------------------prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN

Załącznik
do Uchwały Senatu PG
nr 406/2020/XXIV z 15 stycznia 2020 r.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego i Ogólnopolskiego Konkursu
Fizycznego "Wygraj Indeks"

§1. Postanowienia ogólne
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego i Ogólnopolskiego Konkursu
Fizycznego „Wygraj Indeks” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zwanego dalej Konkursem,
jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.
§2. Patronat
1. Konkurs odbywa się pod merytorycznym patronatem Dziekana Wydziału FTiMS.
2. Patronem Konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i organizacje, które wspierają cel
Konkursu i sposób jego realizacji oraz doceniają jego skutki dla wzrostu poziomu nauczania
i rozwoju młodych talentów.
§3. Komisja Konkursowa

1.
2.
3.

4.
5.

Dziekan Wydziału FTiMS powołuje na okres 2 lat Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją,
która organizuje, nadzoruje i przeprowadza Konkurs.
Dziekan Wydziału FTiMS może dokonywać zmian w składzie Komisji, przed upływem kadencji
Komisji.
Zadaniem Komisji jest organizacja Konkursu i nadzór nad jego przebiegiem, a w szczególności:
 przygotowanie terminarza Konkursu,
 przygotowanie zadań konkursowych,
 ocenianie ich rozwiązań,
 ustalanie listy finalistów i laureatów,
 utrzymywanie strony internetowej Konkursu,
 upowszechnianie informacji o Konkursie wśród młodzieży,
 pozyskiwanie fundatorów nagród dla uczestników Konkursu,
 nadzór nad przebiegiem Konkursu.
Przed rozpoczęciem Konkursu, Komisja ustala i przedkłada Dziekanowi Wydziału FTiMS
preliminarz wydatków, a po zakończeniu Konkursu, dokonuje rozliczenia z jego przebiegu.
Wyniki Konkursu zatwierdza Dziekan Wydziału FTiMS.

§4. Uczestnicy Konkursu
W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych.
§5. Zasady Konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. Etap I polega na rozwiązaniu zadań konkursowych i ich przesłaniu na Wydział Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs
Matematyczny / Fizyczny „Wygraj Indeks”. Każdy z uczestników może przedstawić rozwiązanie
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tylko jeden raz, bez wprowadzania poprawek.
Szczegółowe informacje, zaproszenie do uczestnictwa, zadania I etapu oraz wzór oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną opublikowane na wydziałowej
stronie internetowej pod adresem https://ftims.pg.edu.pl/wygraj-indeks.
Komisja konkursowa ustala listę kandydatów do II etapu, na podstawie liczby punktów
uzyskanych przez uczestników I etapu.
Listy osób zakwalifikowanych do II etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej
Konkursu.
Etap II polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbywa się na terenie Politechniki
Gdańskiej.
Listę laureatów publikuje Komisja w Internecie, niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez
Dziekana Wydziału FTiMS.
Od decyzji Komisji Konkursowej można się odwoływać do Dziekana Wydziału FTiMS,
w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

§6. Laureaci i nagrody
1. Na podstawie wyników II etapu, Komisja ustala listę laureatów.
2. Wydział FTiMS zorganizuje w połowie kwietnia uroczyste zakończenie Konkursu, na którym
zostaną wręczane laureatom dyplomy i nagrody.
3. Laureaci Konkursu uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na Wydziale Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, na zasadach preferencyjnych,
przy czym:
 laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego – na kierunek Matematyka,
 laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego - na pozostałe kierunki Wydziału FTiMS.
Prawo to obowiązuje w roku otrzymania świadectwa maturalnego, po złożeniu dokumentów
określonych w zasadach rekrutacji.
§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk oraz informacji o
uczestnikach Konkursu, w tym ich zdjęć.
2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania w I etapie konkursu, pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
W przypadku osoby małoletniej oświadczenie musi być podpisane przez rodzica lub opiekuna
prawnego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość dostarczenia korespondencji
wysyłanej drogą pocztową. O terminie dostarczenia rozwiązań zadań, decyduje data wpłynięcia
na Politechnikę Gdańską.
4. Regulamin
Konkursu
udostępniony
jest
do
wglądu
na
stronie
internetowej
https://ftims.pg.edu.pl/wygraj-indeks, w Dziekanacie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej Politechniki Gdańskiej (80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, pok.
102).
5. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

