REGULAMIN KONKURSU
„MIĘDZYNARODOWY FINAŁ YOUNG CAR MECHANIC 2018”

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin konkursu „Międzynarodowy Finał YOUNG CAR MECHANIC 2018” (dalej „Konkurs”)
określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-

903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, z kapitałem zakładowym w
kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości i numerem NIP 1181452946 (dalej
„Organizator”).

1.3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odbędzie się w dniu 14.05.2018
w Centrum Szkoleniowym Inter Cars w Czosnowie przy ul. Gdańskiej 27.

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
2.2. Współzawodniczyć w Konkursie mogą wyłącznie finaliści eliminacji krajowych konkursu YOUNG
CAR MECHANIC 2018 z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Bułgarii posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych (dalej „Uczestnicy” lub „Uczestnik”).

2.3. Warunkiem koniecznym udziału Uczestnika w Konkursie jest wskazanie danych oraz złożenie
przez Uczestnika oświadczeń, o treści odpowiadającej wzorowi Oświadczenia Uczestnika
Konkursu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.

PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Konkurs składa się z 5 zadań o charakterze praktycznym, które polegają na przeprowadzeniu
diagnostyki usterek w pojeździe lub modelu szkoleniowym oraz na określeniu metody ich
usunięcia lub na przeprowadzeniu fizycznej lub z wykorzystaniem symulatora naprawy pojazdu
(dalej „Zadania Finałowe”).

3.2. Językiem obowiązującym podczas Konkursu jest język angielski, przy czym regulaminy wykonania

Zadań Finałowych będą dostępne dla Uczestników również w ich językach ojczystych. W razie
konieczności udzielenia przez Uczestnika odpowiedzi ustnej, Uczestnik może jej udzielić w języku
ojczystym lub angielskim. Odpowiedź udzielona przez Uczestnika w języku ojczystym zostanie
przełożona przez tłumacza na język angielski.

3.3. Wszyscy Uczestniczy będą mieli do wykonania takie same Zadania Finałowe.
3.4. Przed przystąpieniem przez Uczestników do wykonywania poszczególnych Zadań Finałowych

Organizator udostępni im wszelkie potrzebne do ich realizacji sprzęty i narzędzia oraz ubrania
ochronne.

3.5. Na wykonanie każdego z Zadań Finałowych Uczestnik będzie miał 35 minut i czas ten liczy się od
momentu zgłoszenia przez Uczestnika pełnej gotowości do jego realizacji. Przed przystąpieniem
do wykonania każdego z Zadań Finałowych Uczestnik będzie mógł skorzystać z pomocy tłumacza
oraz zapoznać się z regulaminem wykonania danego Zadania Finałowego w swoim języku
ojczystym lub języku angielskim. Po zgłoszeniu gotowości do wykonania zadania korzystanie
przez Uczestnika z pomocy tłumacza jest niedozwolone. Uczestnicy zobowiązują się rozwiązywać
wszystkie Zadania Finałowe samodzielnie, polegając wyłącznie na własnej wiedzy,
umiejętnościach i doświadczeniu.

3.6. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa, składająca się

z osób wyznaczonych przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”), która przyzna
Uczestnikom punkty za wykonane Zadania Finałowe. Za wykonanie każdego z Zadań Finałowych

Uczestnik może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Liczba przyznanych punktów uzależniona
będzie od stopnia trudności zadań oraz sposobu i jakości ich rozwiązania przez Uczestników,
a w razie gdy Zadanie Finałowe nie zostanie ukończone – także stopnia zaawansowania jego
wykonania. Bezpośrednio po wykonaniu każdego z Zadań Finałowych zostanie sporządzony
protokół, stwierdzający ilość zdobytych przez Uczestnika punktów, podpisany przez Uczestnika
oraz członka Komisji Konkursowej.

3.7. W trakcie wykonywania każdego z Zadań Finałowych przez Uczestnika przy stanowisku pracy

może przebywać wyłącznie członek Komisji Konkursowej oceniający Uczestnika. Obecność innych
osób trzecich, w szczególności nauczyli, jest zabroniona.

3.8. Komisja Konkursowa wyłoni łącznie 3 zwycięzców, przyznając im odpowiednio miejsca od I do III
(dalej „Finaliści”). Dodatkowym kryterium różnicującym, w przypadku uzyskania przez
Uczestników jednakowej ilości punktów, będzie czas rozwiązywania Zadań Finałowych - im
krótszy tym wyższa lokata Uczestnika.

4.

NAGRODY

4.1. Nagrody za zwycięstwo w Konkursie przyznawane są Finaliście, szkole do której uczęszcza
Finalista (dalej „Szkoła”) oraz nauczycielowi przygotowującemu Finalistę do udziału w Konkursie
(dalej „Nauczyciel”).

4.2. Nagrodami są:
4.2.1.

za zajęcie I miejsca nagrody o łącznej wartości 50 000 zł, na które składają się:

a. nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł dla Finalisty;
b. nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł dla Nauczyciela;
c. dowolnie wybrany asortyment w sklepie internetowym Organizatora –

www.sklep.intercars.com.pl albo pakiet szkoleń realizowany w Centrum
Szkoleniowym Inter Cars albo usługa rewitalizacji Szkoły, świadczona
na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu – o łącznej
wartości 35 000 zł – dla Szkoły.

4.2.2.

za zajęcie II miejsca nagrody o łącznej wartości 30 000 zł, na które składają
się:

a. nagroda pieniężna w wysokości 6 000 zł dla Finalisty;
b. nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł dla Nauczyciela;
c. dowolnie wybrany asortyment w sklepie internetowym Organizatora –

www.sklep.intercars.com.pl albo pakiet szkoleń realizowany w Centrum
Szkoleniowym Inter Cars albo usługa rewitalizacji Szkoły, świadczona
na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu) – o łącznej
wartości 21 000 zł – dla Szkoły.

4.2.3.

za zajęcie III miejsca nagrody o łącznej wartości 20 000 zł, na które składają
się:

a. nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł dla Finalisty;
b. nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł dla Nauczyciela;
c. dowolnie wybrany asortyment w sklepie internetowym Organizatora –

www.sklep.intercars.com.pl albo pakiet szkoleń realizowany w Centrum
Szkoleniowym Inter Cars albo usługa rewitalizacji Szkoły, świadczona
na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu – o łącznej
wartości 14 000 zł – dla Szkoły.

4.3. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numery kont bankowych wskazanych przez Finalistów
i Nauczycieli w terminie 7 dni od dnia uzyskania danych potrzebnych do dokonania wpłaty przez

Organizatora. Przy czym ww. dane nie mogą zostać przekazane wcześniej niż w dniu ogłoszenia
wyniku Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacenie nagrody lub
opóźnienie w zapłacie, jeżeli nastąpiło to z powodu wskazania przez Finalistę lub Nauczyciela
błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego
lub innych danych koniecznych do dokonania wpłaty.

4.4. Szkoły mogą zrealizować przyznane im nagrody w terminie nie dłuższym niż 1 rok od dnia
ogłoszenia wyniku Konkursu. Nagrody dla Szkół nie podlegają wymianie lub wypłacie w gotówce.

4.5. Jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu jest zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego
podatku dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi nagrody, zostanie przyznana dodatkowa
nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda pieniężna nie będzie
wypłacona Uczestnikowi.

4.6. W przypadku niemożliwości przekazania nagród z przyczyn niezależnych od Organizatora,
nagroda przepada na jego rzecz.

5.

REKLAMACJA

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być składane

wyłącznie przez Uczestnika w formie mailowej, na adres poczty elektronicznej Organizatora –
ycm@intercars.eu, przez czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni po jego zakończeniu.
Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po upływie wskazanego terminu nie będą
rozpatrywane.

5.2. Reklamacja, oprócz wskazania jej przyczyny, powinna zawierać dopisek: Reklamacja – konkurs
„Międzynarodowy Finał YOUNG CAR MECHANIC 2018” oraz imię i nazwisko składającego, adres
do korespondencji.

5.3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 21 dni od daty ich wpływu.

5.4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailowo lub w formie
pisemnej listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.

DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest
Organizator.

6.2. Organizator przetwarza informacje dotyczące Uczestnika wskazane przez niego w oświadczeniu,

w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu umożliwienia
Uczestnikowi udziału w Konkursie, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

6.3. Dane Uczestnika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku
z udziałem Uczestnika w Konkursie, a następnie zostaną usunięte z systemu.

6.4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,

uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się
w tym celu pisemnie do Organizatora.

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie
Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), którego działania w sposób rażący
naruszają postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy Uczestnik narusza pkt 3.6. lub 3.8.
Regulaminu.

7.2. Regulamin

jest dostępny
www.youngcarmechanic.eu.

w

siedzibie

Organizatora

oraz

na

stronie

internetowej

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu pod
warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku
Konkursu.

7.4. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają
charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

7.5. W

kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

7.6. Adres kontaktowy Organizatora to: ycm@intercars.eu

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
„MIĘDZYNARODOWY FINAŁ YOUNG CAR MECHANIC 2018”
Ja, niżej podpisana/y:
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu:
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:
Numer telefonu:

a)

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Międzynarodowy Finał
YOUNG CAR MECHANIC 2018” („Konkurs”), akceptuję jego warunki i chcę wziąć udział w Konkursie,
organizowanym przez Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000008734, z kapitałem zakładowym w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości i numerem
NIP 1181452946 („Organizator”);
_____________________________________________________
miejscowość, data oraz czytelny podpis Uczestnika Konkursu

b)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym
oświadczeniu tj.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru telefonu przez
Organizatora w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/am poinformowany o prawie wglądu do
moich danych oraz możliwości ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawie żądania zaprzestania
przetwarzania moich danych i ich usunięcia;

_____________________________________________________
miejscowość, data oraz czytelny podpis Uczestnika Konkursu

c)

wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku
z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego
wynikach;

_____________________________________________________
miejscowość, data oraz czytelny podpis Uczestnika Konkursu

d)

wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas Konkursu (w tym
w szczególności: zdjęcia, nagrania). Zgoda niniejsza obejmuje nieograniczone czasowo ani terytorialnie,
nieodpłatne wykorzystanie zdjęć, filmów lub innych form zawierających mój wizerunek za pośrednictwem
dowolnego medium, na potrzeby informacyjno-promocyjne i sprawozdawcze Organizatora. Zgoda
obejmuje utrwalanie wizerunku na materiałach informacyjnych i promocyjnych, obrót utworami i
egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi aktualnie
dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami
innych osób, w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych lub w broszurach,
ulotkach lub wszelkich innych materiałach informacyjnych Organizatora dokumentujących przebieg
Konkursu

_____________________________________________________

miejscowość, data oraz czytelny podpis Uczestnika Konkursu

Załącznik nr 2
ZASADY REALIZACJI NAGRODY W POSTACI USŁUGI REWITALIZACJI SZKOŁY

1. Zakres prac rewitalizacyjnych może być różny w zależności od wielu czynników, w

szczególności od rozmiaru powierzchni, na której takie prace miałyby być prowadzone, czy
potrzeb Szkoły. Może on objąć np. odmalowanie, zakup mebli (biurka, krzesła), czy innych
elementów wyposażenia Szkoły.

2. Szkoła zainteresowana realizacją nagrody w postaci usługi rewitalizacji Szkoły powinna
przedstawić Organizatorowi szczegółowy biznes plan, określający zakres oraz koszt prac
rewitalizacyjnych. Całkowity koszt rewitalizacji nie może przekroczyć wartości przyznanej Szkole
nagrody.

3. Biznes plan, do którego Organizator nie wniósł uwag, stanowi projekt rewitalizacji Szkoły.

W przypadku uwag Organizatora, strony wspólnie ustalą ostateczny zakres prac rewitalizacyjnych.

4. Po ustaleniu ostatecznego zakresu prac rewitalizacyjnych strony uzgodnią harmonogram prac.
Harmonogram powinien zostać tak przygotowany, żeby prace rewitalizacyjne zakończyły się
najpóźniej z upływem roku od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

5. Szkoła przyjmuje do wiadomości, że prowadzenie prac rewitalizacyjnych może wiązać się
z zakłóceniem normalnej pracy Szkoły, a prace te mogą trwać, w zależności od ich charakteru
nawet przez okres jednego miesiąca kalendarzowego.

6. W toku prac rewitalizacyjnych Szkoła powinna współpracować z Organizatorem i działającymi
na jego zlecenie podmiotami trzecimi i nie powodować zakłóceń i ograniczeń w prowadzeniu
prac. Szkoła powinna stosować się także do wskazówek i zaleceń Organizatora, dotyczących
w szczególności sposobu przygotowania frontu robót.

7. Szkoła nie będzie kierowała żadnych roszczeń do Organizatora związanych ze sposobem czy
jakością przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych, chyba że roszczenia te mogą wyniknąć
z rażącego niedbalstwa Organizatora lub jego winy umyślnej.

8. Wszelka odpowiedzialność Organizatora związana ze sposobem realizacji nagrody ograniczona
jest do wartości nagrody przysługującej właściwej Szkole. Organizator w żadnym wypadku nie
ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

9. W przypadku, w którym Szkoła nie zaakceptuje sposobu realizacji prac rewitalizacyjnych lub
uniemożliwi ich realizację, będzie to uznawane za odmowę przyjęcia nagrody. W takim przypadku
zastosowanie znajdzie pkt 4.6 Regulaminu.

