REGULAMIN ETAPU ELIMINACYJNEGO
EUROPEAN BEST ENGINEERING COMPETITION CHALLENGE
Poland 2018
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Udział w Etapie Eliminacyjnym jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Finale Lokalnym XII edycji Konkursu
Inżynierskiego European BEST Engineering Competition Challenge Poland 2018 (EBEC Challenge POLAND 2018).
Etap Eliminacyjny składa się z 3 Konkurencji:
●
Testu - polega na rozwiązaniu zadań zamkniętych w języku polskim,
●
mini Team Design - polega na zaprojektowaniu urządzenia spełniającego określoną przez organizatora
funkcję,
●
mini Case Study - polega na znalezieniu i przedstawieniu optymalnego rozwiązania postawionego
problemu.
W Etapie Eliminacyjnym biorą udział Drużyny, które do godz. 23:59 dnia 23 marca 2018 roku złożą pełną aplikację
na stronie internetowej Organizatora www.EBEC.pl lub w wyjątkowych przypadkach poprzez wysłanie wiadomości email zawierającego dane Drużyny na konto Koordynatora Konkursu w danym mieście.
Każda Drużyna biorąca udział w Etapie Eliminacyjnym podchodzi do Testu oraz w zależności od wybranej
Konkurencji odpowiednio do mini Team Design lub mini Case Study.
Podczas Etapu Eliminacyjnego Drużyny reprezentowane są przez co najmniej trzech Członków Drużyny, w tym
obowiązkowo przez Kapitana Drużyny.
Weryfikacja uczestników odbywa się wyłącznie na podstawie ważnych legitymacji studenckich lub indeksów
wszystkich Członków Drużyn.
Po sprawdzeniu tożsamości i podpisaniu listy obecności Uczestnicy zajmują wyznaczone przez Organizatora
miejsca.
W skład materiałów do zadań Etapu Eliminacyjnego, zapewnionych przez Organizatora wchodzą:
1. 2 komplety Arkusza Zadań
2. Arkusz Odpowiedzi
3. 1 arkusz o formacie A3 (dla końcowego Rozwiązania Konkurencji mini Case Study lub mini Team Design)
4. Kartki A4
Po rozdaniu Arkuszy, Uczestnicy mają obowiązek ich sprawdzenia. Niekompletność materiałów należy niezwłocznie
zgłosić Organizatorowi.
W czasie trwania Etapu Eliminacyjnego Organizator nie udziela żadnych wyjaśnień dotyczących zadań
eliminacyjnych, ani ich nie komentuje.
Każdy Uczestnik podczas pisania Etapu Eliminacyjnego może używać długopisu, ołówka, linijki oraz ekierki.
Korzystanie z innych własnych materiałów jest niedozwolone.
Zabrania się używania wszelkich innych pomocy, w postaci np. urządzeń elektronicznych lub telekomunikacyjnych,
zakaz dotyczy w szczególności kalkulatorów, telefonów komórkowych. Uczestnicy są zobowiązani do ich wyłączenia.
Na tablicy zostanie zapisany czas rozpoczęcia i zakończenia każdej Konkurencji Etapu Eliminacyjnego.
W czasie trwania Etapu Eliminacyjnego Uczestnicy nie mogą opuszczać sali.
Na rozwiązanie Testu Drużyny mają 30 minut, a części mini Team Design lub mini Case Study 45 minut. O
rozpoczęciu mierzenia czasu poinformuje Organizator.
Wszystkie odpowiedzi dotyczące:
1. Testu - powinny być naniesione długopisem na Arkusz Odpowiedzi.
●
W Arkuszu Odpowiedzi należy wpisywać jedynie punktowane rozwiązania lub wyniki.
●
Rozwiązania lub wyniki umieszczone jedynie w Arkuszu Zadań (z pominięciem Arkusza Odpowiedzi)
nie będą sprawdzane.
2. Konkurencji mini Case Study lub mini Team Design - powinny być naniesione zgodnie z wymaganiami
podanymi w treści zadania.
Po zakończeniu każdej Konkurencji podpisany odpowiednio Arkusz Odpowiedzi lub Rozwiązanie zostają złożone
Komisji przez Kapitana Drużyny, który swoim podpisem na liście potwierdza zwrot w/w dokumentów.
Aby udział w Konkurencjach był ważny, Arkusz Odpowiedzi oraz Rozwiązanie muszą być czytelne, jak również
podpisane przez wszystkich obecnych na Etapie Eliminacyjnym członków Drużyny.
Bardziej szczegółowy regulamin konkurencji mini Case Study i mini Team Design zostanie przedstawiony podczas
Etapu Eliminacyjnego.
Sposób punktacji zadań każdej konkurencji zawarty jest w ich treści.
Jakiekolwiek porozumiewanie się pomiędzy drużynami oraz zakłócanie spokoju na sali jest zabronione.
Za każde zachowanie niezgodne z Regulaminem Organizator może odjąć 1 punkt. Podczas Etapu Eliminacyjnego
przysługuje mu również prawo wyproszenia Drużyny w przypadku, gdy upomnienia okażą się bezskuteczne.
Do Finałów Lokalnych na każdej Uczelni zostanie zakwalifikowanych 16 Drużyn (8 Drużyn zgłoszonych do udziału w
konkurencji Team Design oraz 8 Drużyn zgłoszonych do udziału w konkurencji Case Study), które uzyskają
największą liczbę punktów.

24. W sytuacji, gdy Drużyny uzyskają jednakową liczbę punktów oraz we wszystkich innych kwestiach spornych,
dotyczących zakwalifikowania się do kolejnego etapu, Organizator podejmuje ostateczną decyzję i nie przysługuje od
niej prawo odwołania.
25. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 29 marca 2018 roku na stronie internetowej www.EBEC.pl, ponadto
Kapitan Drużyny zakwalifikowanej do następnego etapu zostanie poinformowany drogą elektroniczną i/lub
telefoniczną.
26. Każda drużyna ma prawo odwołania się od wyników Etapu Eliminacyjnego, jednak nie później niż 1 dzień roboczy
(30 marca 2018) od udostępnienia wyników. Podczas odwołania drużyna może przejrzeć swój Arkusz Odpowiedzi i
Rozwiązanie oraz przedyskutować go z organizatorami.
27. Drużyna, która zakwalifikuje się do Finału Lokalnego ma obowiązek przesłania organizatorom CV wszystkich
członków drużyny poprzez arkusz na stronie www.EBEC.pl.
28. Jeżeli Drużyna nie potwierdzi lub nie zaakceptuje udziału w Finale Lokalnym albo nie dośle organizatorom CV
wszystkich członków drużyny do dnia 1 kwietnia 2018 prawo do jej miejsca nabywa następna w kolejności Drużyna
z największą ilością zdobytych punktów, o czym zostanie poinformowana przez Organizatora.
29. Każdej Drużynie przysługuje prawo do zapoznania się z prawidłowymi rozwiązaniami oraz weryfikacji swojego,
sprawdzonego Arkusza Odpowiedzi w terminie ustalonym przez Organizatora do 4 dni roboczych po ogłoszeniu
wyników Etap Eliminacyjnego.
30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
31. Zgłoszenie udziału w Etapie Eliminacyjnym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, jak również
Regulaminu Ogólnego Konkursu European BEST Engineering Competition Challenge 2018.
32. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.EBEC.pl oraz w siedzibie Organizatora.
33. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.

