Regulamin Plebiscytu GeoAzymuty
Studenckiej Nagrody w dziedzinie Geodezji i Kartografii
Artykuł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem plebiscytu GeoAzymuty jest Koło Naukowe Geodetów Dahlta działające
przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie wraz z kołem sprawującym prezydencję w Ogólnopolskim Klubie
Studentów Geodezji (OKSG), zwani dalej Organizatorem.
2. Plebiscyt odbywa się w ramach działania Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji,
którego Prezes i Delegaci tworzą gremium plebiscytu, zwane dalej Kapitułą.
Koordynatorami Plebiscytu w poszczególnych uczelniach są Delegaci OKSGCzłonkowie Kapituły.
3. Celem Plebiscytu GeoAzymuty zwanego dalej Plebiscytem jest wyłonienie
i wyróżnienie oraz promocja najwybitniejszych osobowości oraz dokonań w dziedzinie
geodezji i kartografii w ubiegłym roku kalendarzowym.
4. Laureatów Plebiscytu w Kategoriach Stałych wybierają w drodze głosowania
członkowie Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji zwani dalej Uczestnikami
Plebiscytu, zaś zwycięzcę w Kategorii Specjalnej internauci za pośrednictwem portalu
www.geoforum.pl.
5. W Plebiscycie biorą udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, wytypowane przez Uczestników Plebiscytu
w Kategoriach Stałych, zwane dalej Kandydatami.
6. Nominowani w Kategoriach Stałych biorą udział w głosowaniu w Kategoriach
Specjalnych.
7. Kapituła ustala kategorie Plebiscytu podczas pierwszego Spotkania Ogólnopolskiego
Klubu Studentów Geodezji. Regulamin Plebiscytu, Kategorie oraz inne informacje
Organizator opublikuje na stronie internetowej http://www.sgp.geodezja.org.pl/studenci/
oraz w mediach.
8. Plebiscyt GeoAzymuty obejmuje następujące kategorie: GeoAutorytet, GeoMentor,
GeoPublikacja, Wydarzenie Geodezyjne, Technologie Geodezyjne zwane dalej
Kategoriami Stałymi oraz Kategorie Specjalne: Azymut Publiczności. Definicję
poszczególnych Kategorii zawiera załącznik nr 1.
9. Zwycięzca w danej kategorii może być w niej ponownie nominowany po upływie okresu
3 lat.
10. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Plebiscytu.
Artykuł II
PRZEBIEG PLEBISCYTU
1. Edycja Plebiscytu GeoAzymuty przebiega zgodnie z załącznikiem nr 2 ustalanym
corocznie podczas pierwszego spotkania OKSG.
2. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osobowości, wydarzenia, oraz innowacje związane z geodezją i kartografią, które
w opinii studentów zasługują na nominację w poszczególnych Kategoriach Stałych
Plebiscytu, wskazują Uczestnicy Plebiscytu za pośrednictwem Członków Kapituły.
4. Każde Koło ma prawo do zgłoszenia maksymalnie jednego kandydata w każdej
z Kategorii Stałych. Kandydaci, zgłoszeni Organizatorowi, stają się automatycznie
nominowanymi w Plebiscycie i wpisani do wykazu zwanego dalej Listą Nominacji.

5. Listę Nominacji zatwierdzoną przez Kapitułę ogłasza Organizator. Lista Nominacji wraz
z merytorycznym uzasadnieniem zawartym w zgłoszeniu zostaje opublikowana.
6. Organizator przesyła Członkom Kapituły wzór zgłoszenia oraz karty do głosowania
według osobnego aneksu. Na karcie do głosowania znajdują się: pełna nazwa
plebiscytu, poszczególne Kategorie Stałe plebiscytu określone w artykule I pkt.7 i 8
oraz nominowani na podstawie Listy Nominacji.
7. Członek Kapituły przeprowadza głosowanie wśród studentów swojej uczelni ze
szczególnym zachowaniem zasad równości, bezpośredniości i tajności. Zasady
głosowania określa szczegółowo załącznik nr 3.
8. Członek Kapituły jest zobowiązany przesyłać Organizatorowi wszystkie wypełnione
przez studentów ankiety oraz sprawozdanie zbiorcze z ogólną liczbą oddanych głosów
i w rozliczeniu na poszczególnych kandydatów. Organizator podlicza wszystkie oddane
głosy.
9. Wyniki Plebiscytu zostają ogłoszone podczas uroczystej gali, odbywającej się w Auli
Głównej AGH, przygotowanej specjalnie w tym celu przez Organizatora, w której udział
biorą Nominowani, Kapituła Plebiscytu oraz zaproszeni Goście. Wyniki zostaną
również opublikowane.
Artykuł III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie GeoAzymuty jest przesłanie zgłoszeń przez
Członków Kapituły do Organizatora w terminie o którym mowa w załączniku nr 2.
2. W razie nie przesłania Organizatorowi zgłoszeń, Organizator może wyznaczyć
dodatkowy termin na uzupełnienie braków, lub złożyć wniosek do OKSG o wykluczenie
danej uczelni, która nie spełniła warunków niniejszego regulaminu.
3. Decyzję w sprawie wykluczenia podejmuje Zarząd OKSG, a ogłasza ją Prezes OKSG.
Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania od niej.
4. Wykluczenie może dotyczyć tylko bieżącej edycji Plebiscytu. Wykluczona uczelnia ma
prawo do starania się o uczestnictwo w Plebiscycie w następnym roku na zasadach
zgodnych z regulaminem.
5. Jako adres korespondencyjny Organizatora przyjmuje się: al. Mickiewicza 30 pawilon
C-4, 30-059 Kraków z dopiskiem KNG Dahlta - Plebiscyt GeoAzymuty.
6. Jako adres e-mail Organizatora przyjmuje się: geoazymuty@gmail.com
7. Podział obowiązków spoczywających na Organizatorze ustalany jest w formie
wewnętrznej umowy , pomiędzy Kołem Naukowym Geodetów Dahlta oraz kołem
pełniącym prezydencję w OKSG w danym roku akademickim.
8. Sprawozdanie finansowe podsumowujące organizację Plebiscytu Organizatorzy
przedstawiają na pierwszym spotkaniu OKSG następującym po gali.
9. Organizator jest zobowiązany do archiwizacji dokumentów dotyczących organizacji
i przebiegu Plebiscytu oraz udostępniania ich na wniosek Zarządu OKSG.
10. Organizator prowadzi spis laureatów Plebiscytu z podziałem na kategorie oraz
z zachowaniem ciągłości zapisu.
11. Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu należy do Kapituły Plebiscytu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu bez podania przyczyny.
13. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

ZAŁĄCZNIK 1 – kategorie Plebiscytu GeoAzymuty.
1. Nominowanym do nagrody może zostać każda osoba, wydarzenie, oraz innowacja
związana z geodezją i kartografią.
2. Kandydaci do Nagrody w poszczególnych Kategoriach Stałych muszą spełniać
następujące warunki:
a. GeoAutorytet (Geodeta Roku, nagroda główna) – nagroda za całokształt pracy
geodezyjnej, przyznawana wybitnym osobowościom, które są pionierami w
dziedzinie geodezji i kartografii, cieszą się powszechnym uznaniem wśród
studentów, a ich postawa i osiągnięcia są dziś wzorem dla młodego pokolenia
geodetów.
b. GeoMentor (nagroda specjalna) osoba, instytucja lub firma która swoją
działalnością w ubiegłym roku kalendarzowym przyczyniła się do wspierania
działań i inicjatyw Studentów Geodezji oraz prowadziła liczne działania
aktywizujące studentów oraz absolwentów geodezji na rynku pracy oraz ich
rozwój w branży geodezyjnej.
c. GeoPublikacja – autor lub kierownik zespołu redakcyjnego, który opublikował
dysertację, monografię, artykuł lub inne opracowanie konstrukcyjne dzięki
któremu nowości w dziedzinie geodezji zostały przybliżone szerokiemu gronu
odbiorców. Pozycja, po którą często sięgali studenci geodezji w ubiegłym roku
kalendarzowym.
d. Wydarzenie Geodezyjne - osoba, instytucja lub firma, która jako organizator
wydarzenia geodezyjnego (pokaz sprzętu, targi geodezyjne, konferencja,
sympozjum, kongres) o zasięgu co najmniej ogólnopolskim dołożył starań
w celu promocji nowych trendów i technologii w dziedzinie geodezji i kartografii,
a wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród branży
geodezyjnej, a zwłaszcza studentów geodezji.
e. Technologie Geodezyjne – autor lub kierownik zespołu, którego
oprogramowanie lub aplikacja jest dziś niezbędna w zawodzie geodety.
Oprogramowanie często wybierane i chętnie używane przez studentów
geodezji. Sprzęt pomiarowy, który rewolucjonizuje pracę geodety.
3. Kandydaci do Nagrody w poszczególnych Kategoriach Specjalnych muszą spełniać
następujące warunki:
a. Azymut Publiczności (nagroda publiczności) - nagroda przyznawana przez
internautów za pośrednictwem portalu www.geoforum.pl. osobom, instytucjom
lub wydarzeniom istotnym dla środowiska geodezyjnego w ubiegłym roku,
nominowanym w Kategoriach Stałych przez członków Ogólnopolskiego Klubu
Studentów Geodezji.
4. Zgłoszenia w Kategoriach Stałych należy przesłać do Organizatora w formacie PDF
za pośrednictwem poczty e-mail na podany adres Organizatora , w wyznaczonym
czasie. Zgłoszenie powinno zawierać nagłówek z kategorią nominacji, nazwą
nominowanego jego merytoryczne uzasadnienie (do 250 słów) oraz część graficzną.
Wzór zgłoszenia dostarcza Organizator.

ZAŁĄCZNIK 2 - szczegółowy przebieg Plebiscytu GeoAzymuty
 7.12.2012r. Powołanie edycji plebiscytu GeoAzymuty zatwierdzenie kategorii oraz
regulaminu przez Zarząd oraz Delegatów Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji.
 Do 17.12.2012r. Organizator rozsyła delegatom-członkom Kapituły wzór zgłoszenia
oraz publikuje regulamin Plebiscytu.
 Do 28.01.2013r. Członkowie Kapituły Plebiscytu przesyłają Organizatorowi w formacie
PDF zgłoszenia według wzoru na adres e-mail Organizatora. Zgłoszenia powinny być
wypracowane na forum Koła Naukowego (lub jego odpowiedniku) i zatwierdzone przez
jego Zarząd w formie wewnętrznie przez nich ustalonej.
 Do 11.02.2013r. Organizator publikuje w dostępny sposób Listę Nominacji oraz rozsyła
delegatom-Członkom Kapituły Listę Nominacji wraz z Kartą do Głosowania.
 Do 11.03.2013r. Delegaci-Członkowie Kapituły Plebiscytu organizują wybory,
a następnie przesyłają Organizatorowi sprawozdanie zbiorcze z przebiegu głosowania
w formacie PDF na adres e-mail Organizatora oraz karty do głosowania na podany
adres korespondencyjny. Wybory powinny być przeprowadzone wśród studentów Koła
Naukowego (lub jego odpowiedniku) przy udziale Opiekuna Koła lub innego
Pracownika Naukowego Uczelni w formie wewnętrznie przez nich ustalonej.
 Do 1.04.2013r. Organizator podsumowuje Plebiscyt i zaprasza nominowanych oraz
Członków Kapituły na uroczystą Galę.
 22.04.2012r. Uroczysta Gala przygotowana przez Organizatora, w celu ogłoszenia
wyników Plebiscytu. Wyniki zostają również opublikowane.

ZAŁĄCZNIK 3 – zasady głosowania w Plebiscycie GeoAzymuty.
1. Kierując się zasadą bezstronności, przyjmuje się zakaz przekazywania głosów
przez Uczestników Plebiscytu na własne nominacje.
2. Głosowanie odbywa się na karcie do głosowania, której wzór dostarcza Organizator.
3. Do głosowania upoważnieni są wyłącznie studenci geodezji należący do
Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji.
4. Członek Kapituły przeprowadza głosowanie pośród studentów swojej uczelni zgodnie
z następującymi zasadami:
a. Każdy student ma prawo do wskazania jednego kandydata w każdej z kategorii
Plebiscytu.
b. Członek Kapituły jest zobowiązany do rzetelnego przeprowadzenia głosowania,
a w szczególności do zapewnienia takich warunków, aby niemożliwe było
wielokrotne oddanie głosu przez żadnego ze studentów.
c. Głosowanie odbywa się w obecności Opiekuna Naukowego Koła (lub innego
Pracownika Naukowego Uczelni) lub głosowanie przeprowadzane jest przy
obecności przedstawiciela Organizatora.
5. Członek Kapituły ma obowiązek uzyskania potwierdzenia przeprowadzenia głosowania
na danej uczelni poprzez zebranie podpisów Zarządu Koła wraz z Opiekunem
Naukowym (lub jego odpowiednikiem) na protokole z przeprowadzonego głosowania.
6. Organizator w razie konieczności zastrzega sobie prawo do zamieszczania danych
personalnych oraz kontaktowych Członków Kapituły – na odpowiednich dokumentach.
7. Członek Kapituły jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania zbiorczego
z głosowania, zawierającego liczbę uprawnionych do głosowania, oraz liczbę
oddanych głosów w rozliczeniu na poszczególnych kandydatów.
8. Członek Kapituły przekazuje Organizatorowi wszystkie wypełnione przez studentów
ankiety listem poleconym na podany w postanowieniach końcowych adres
organizatora. Organizator może dokonać ponownego podliczenia wszystkich głosów.
9. Zwycięzcą danej kategorii jest nominowany, który w głosowaniu otrzymał największą
liczbę poparcia. Liczba ta jest sumą poparcia kandydata na danej uczelni wyrażoną
w formie ułamka jako iloraz ilości głosów poparcia do liczby ogółu głosujących.
W przypadku równej liczby głosów nagrodę może otrzymać więcej niż jeden
nominowany.

