
                                                       

Regulamin konkursu: AUTO FACHMAN 

I. DEFINICJE 

1. Regulamin –  określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w konkursie 

2. Organizator – Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie im. Gen. Józefa Bema      

43-200 Pszczyna ul Poniatowskiego 2 

3. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która 

przystąpiła do konkursu, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego 

warunki, 

4. Opiekun – nauczyciel, który nadzoruje udział ucznia w konkursie  

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

6. Czas Trwania –  

 kwalifikacje(test online) pierwszy tydzień marca,  

 finał 16.03.2022 zależny będzie od ograniczeń związanych z COVID-19. 

7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE,  

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w pierwszym konkursie 

AUTO FACHMAN 

2. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. 

3. Konkurs polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczniów 

4. Wydarzenie jest przeprowadzony na podstawie zasad opisanych w niniejszym 

Regulaminie. 

5. Konkurs jest podzielony na dwa etapy 

o Eliminacje– w pierwszym tygodniu marca 2022, test online za pośrednictwem 

Platformy Forms 

o Finał -16 marca 2022 na ternie warsztatów szkolnych ul. Bogedaina 21 w 

Pszczynie  i zależny będzie od ograniczeń związanych z COVID-19. 

III. UCZESTNICTWO W WYDARZENIU 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie dowolnych szkół technicznych oraz 

branżowych którzy w roku szkolnym 2021/2022 kształcą się w zawodzie mechanik 

pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. 

2. W przypadku uczniów niepełnoletnich udział w konkursie jest możliwy  pod 

warunkiem wyrażenia zgody na ich udział  oraz przetwarzanie danych osobowych 

przez rodziców lub prawnych opiekunów. 



IV. WARUNKI WYDARZENIA 

1. Niepełnoletni uczniowie zobowiązani są uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na 

udział w konkursie. 

2. Test kwalifikacyjny  składa się z 100 losowych pytań, który będzie udostępniony na 

Platformie edukacyjnej  

3. Podczas kwalifikacji celem jest uzyskanie największej liczby prawidłowych 

odpowiedzi w najkrótszym czasie.  

4. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby rozwiązania Testu.  

5. Podczas rozwiązywania Testu uczniowi zabrania się prowadzenia działań sprzecznych 

z zasadami fair play,  

6. Wyniki Testu uzyskane przez ucznia zostaną przekazane na adres mailowy opiekuna.  

V. ROZSTRZYGNIECIE WYDARZENIA. 

1. Finalistami konkursu  zostaje 10 najlepszych uczniów po 1 z każdej szkoły, który 

podczas kwalifikacji  uzyskali najwyższą ilość punktów i najkrótszy czas rozwiązania 

testu.  

2. W przypadku zdarzeń losowych w konkursie weźmie udział kolejny najlepszy uczeń 

w danej szkole, po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem. 

3. W przypadku odmowy udziału w Finale, Organizator ma prawo wykluczyć ucznia i 

zaprosić do udziału kolejnego, uwzględniając wyniki uzyskane podczas Eliminacji.  

VI. FINAŁ 

1. Finał odbędzie się 16 marca na terenie Warsztatów Szkolnych Powiatowego Zespołu 

szkół nr 1 w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 21 i zależny będzie od ograniczeń 

związanych z COVID-19. 

2. O udziale ucznia w finale zostanie poinformowany nauczyciel opiekun przez emaila. 

3. Finał polega na wykonaniu zadań przygotowanych przez partnerów Organizatora i 

zależny będzie od ograniczeń związanych z COVID-19. 

4. O zwycięstwie w Mistrzostwach decyduje suma zdobytych punktów w 

poszczególnych konkurencjach. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów 

przez ucznia, decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich zadań. 

VII. NAGRODY 

1. Nagrody główne w Wydarzeniu są ufundowane  przez sponsorów. 

2. Uczeń, który zajmie I miejsce otrzyma nagrodę główną („Nagroda Główna”). Uczeń, 

który zajmie w Finale II miejsce otrzymuje nagrodę („Nagroda I stopnia”). Uczeń, 

który zajmie III miejsce w Finale otrzymuje również nagrodę („Nagroda II stopnia”). 

Nagrody będą przyznawane przez partnerów Organizatora. Informacja o Nagrodach 

zostanie przekazana Uczestnikom w trakcie trwania finału. 

3. Uczniowie którzy zajmą I, II i III miejsce w Finale otrzymają Dyplomy 

poświadczające sukces w konkursie 

4. Każdy uczestnik finału  konkursu otrzyma Dyplom poświadczający udział w 

konkursie. 

5. Uczeń startujący w konkursie, któremu została przyznana  Nagroda, nie może 

przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie. 

  

 


