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REGULAMIN KONKURSU 
 

z dnia 15 grudnia 2022 roku 

 
§1. Postanowienia ogólne. 

 
1. Festiwal Pokazów Chemicznych – FePoCh, zwany dalej Konkursem, to wydarzenie 

zorganizowane przez członków Studenckiego Koła Naukowego Chemików UMK. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej i jest skierowany do 

studentów I i II stopnia na kierunku chemia oraz kierunkach pokrewnych 

będących członkami studenckich kół naukowych. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być Zespoły czteroosobowe studentów wspierane 

przez opiekuna naukowego o stopniu minimum doktora, zwane dalej Zespołami. 

4. Konkurs składa się z dwóch etapów, z których pierwszy polega na wykonaniu 

i nadesłaniu przez Zespoły krótkiego filmu, a drugi przewiduje przeprowadzenie 

pokazu doświadczeń chemicznych przez Zespoły, które zostały zakwalifikowane na 

podstawie opinii jury. 

5. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików UMK nie mogą zgłaszać się 

do Konkursu. 

 
§2. Przebieg Konkursu. 

 
1. Zespoły zgłaszają swoje uczestnictwo za pośrednictwem Prezesa danego koła 

naukowego drogą mailową na adres fepochumk@gmail.com, w tytule maila 

podając skrót konkursu (FePoCh) oraz nazwę koła naukowego. 

2. W pierwszym etapie Konkursu Zespoły przesyłają film zawierający przedstawienie 

i opis merytoryczny doświadczeń chemicznych: 

a) opisane doświadczenie nie może przedstawiać zjawiska fizycznego, 

ewentualnie reakcję chemiczną, której towarzyszy zjawisko fizyczne; 

b) długość filmu nie może przekroczyć 5min; 

c) minimalna jakość nagrania musi wynosić 480p; 
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d) na początku filmu Zespół ma obowiązek zamieścić logo Konkursu i Wydziału 

Chemii UMK (odpowiednia grafika zostanie udostępniona uczestnikom od 

razu po zgłoszeniu do Konkursu); 

e) Zespół zobowiązany jest opublikować film na stronie swojego koła 

naukowego w serwisie społecznościowym Facebook, lub przesłać na adres 

mailowy fepochumk@gmail.com link do filmu umieszczonego na serwisie 

YouTube, zamieszczając w opisie filmu informacje o Konkursie (przykładowy 

opis zostanie udostępniony uczestnikom od razu po zgłoszeniu do 

Konkursu); 

f) film umieszczony na serwisie YouTube zostanie opublikowany przez 

Organizatorów na stronie Konkursu w serwisie społecznościowym Facebook; 

g) wraz z filmem Zespoły przesyłają krótką informacje na temat swojego koła 

naukowego – czym zajmuje się koło i jego członkowie. 

3. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych osiem Zespołów. 

4. Sprzęt i odczynniki potrzebne do przeprowadzenia pokazu Zespół jest zobowiązany 

dostarczyć we własnym zakresie z wyjątkiem sprzętu i odczynników kłopotliwych 

w transporcie (§3,4). 

5. Drugi etap Konkursu rozpoczyna się 17 marca 2023 r. w Toruniu i polega na 

przeprowadzeniu przez każdy z Zespołów pokazu doświadczeń chemicznych, który: 

a) trwa nie dłużej niż 15min; 

b) zawiera dokładny i poprawny merytorycznie opis wykonywanych 

doświadczeń; 

c) nie narusza przepisów bezpieczeństwa. 

6. Po zakończeniu pokazu, dwie osoby wyznaczone z Zespołu (wyłączając opiekuna) 

odpowiadają przez 5 min na pytania jury oraz publiczności, pozostałe osoby w tym 

czasie porządkują sprzęt, umożliwiając wystąpienie następnego Zespołu. 

7. W razie problemów z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytania, członkowie 

Zespołu mogą poprosić o pomoc swojego opiekuna. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dwóch godzin po zakończeniu części 

związanej z prezentacją pokazów przez Zespoły. 

 
§3. Warunki uczestnictwa. 

 
1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez Prezesa koła chemicznego Zespołu 

reprezentującego dane koło w Konkursie w terminie nie przekraczalnym 
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31 grudnia 2022 roku oraz wyznaczenie osoby do dalszego kontaktu (konieczne 

podanie adresu e-mail wyznaczonej osoby). 

2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest opublikowanie filmu konkursowego do 

dnia 20 stycznia 2023 roku. 

3. Zakwalifikowanie Zespołów do drugiego etapu odbędzie się 24 stycznia 2023 roku 

na podstawie opinii Organizatorów. 

4. W momencie zakwalifikowania Zespołu do drugiego etapu konkursu, wyznaczony 

przedstawiciel Zespołu zobowiązany jest przedstawić listę doświadczeń 

wykonywanych podczas pokazu nie później niż do 1 lutego 2023 roku oraz ustalić z 

organizatorami sprzęt i odczynniki niezbędne do przeprowadzenia pokazu, które 

mogą być problematyczne podczas transportu.  

5. Zespoły zakwalifikowane do konkursu są zobowiązane uiścić opłatę w wysokości 

400 zł za 4 – osobowy zespół w terminie do 1 lutego 2023 roku. 

 
§4. Zobowiązania Organizatora wobec uczestników drugiego etapu Konkursu. 

 
1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom drugiego etapu noclegu z 

17 marca na 18 marca 2023 roku oraz obiadu w przerwie Konkursu. 

2. Organizator ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo podczas wystąpień Zespołów 

(z uwzględnieniem §2,5,d). 

3. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla zwycięskiego Zespołu oraz 

wyróżnionych uczestników, które nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent 

pieniężny. 

 
§5. Postanowienia końcowe. 

 
1. Decyzje jury odnośnie awansu do drugiego etapu konkursu, jak i decyzje 

o zwycięstwie, czy wyróżnieniu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

2. Wzór zgłoszenia oraz regulamin znajdują się na stronie 

www.facebook.com/FePoCh.UMK/ 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania doświadczeń i pomysłów na 

doświadczenia prezentowanych w ramach obydwu etapów konkursu. 
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