
                                                                                                                                             
 
 

Warszawa, dnia 07.05.2020r.  

Komunikat nr 2 Organizatora Konkursu  „YOUNG CAR MECHANIC 2020 – eliminacje krajowe: 

Polska” 

Na podstawie pkt.11.3  REGULAMINU KONKURSU „YOUNG CAR MECHANIC 2020 – eliminacje 

krajowe: Polska”  w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, decyzją Premiera o  zamknięciu szkół - 

Organizator wprowadza poniższe modyfikacje postanowień Regulaminu dotyczące  terminu i zasad 

organizacji II etap konkursu, PÓŁFINAŁU: 

4. ETAPY KONKURSU 
 

4.1 Konkurs prowadzony jest w formule etapowej:  
b. II ETAP KONKURSU odbędzie się TYLKO dnia 14 maja 2020  i TYLKO w godzinach 14.00-15.10. 

Test można będzie rozwiązać przy użyciu komputera, smartfona lub tabletu z systemem 
ANDROID.  Etap II zakończy się wyłonieniem finalistów Konkursu (dalej „Półfinał”). 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia Półfinału uregulowane zostały w pkt 6 Regulaminu;  

6. PÓŁFINAŁ 

6.1 Półfinał również polega na rozwiązywaniu przez Uczestników testów jednokrotnego wyboru, 
sprawdzających wiedzę teoretyczną z zakresu mechaniki pojazdów. W każdym pytaniu są 
minimum trzy odpowiedzi do wyboru, z których wyłącznie jedna odpowiedź jest poprawna.  

6.2 Do Finału zakwalifikowanych zostaje pierwszych 10 Uczestników, którzy uzyskali największą 
liczbę punktów (dalej „Finaliści”), przy założeniu, że z danej Szkoły w Finale może wziąć udział 
tylko jeden Uczestnik – zwycięzca półfinału w danej Szkole. W przypadku, gdy więcej niż 10 
osób osiągnie ten sam wynik punktowy, o kolejności zajmowanego miejsca będzie decydował 
czas rozwiązywania pytań testowych – im krótszy tym wyższa lokata Uczestnika. 

6.3 Do każdego zakwalifikowanego i zweryfikowanego przez szkołę Uczestnika, na wskazany w 
teście I ETAPU adres e-mail dnia 8.05.2020r. wysłana zostanie informacja o terminie i formie 
przeprowadzenia II ETAPU konkursu YCM 2020, na dzień przed wyznaczoną datą 
(tj.13.05.2020r.) będzie wysłane przypomnienie, a we wskazanym terminie (tj. 14.05.2020r.) 
uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do testu  Półfinału przed wskazaną w pkt.4.1.b 
godziną rozpoczęcia.  

6.4 Po kliknięciu w link, Uczestnik  zostanie przeniesiony na stronę z testem, do pierwszego pytania. 

6.5 Test będzie się składał z 35 pytań jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest 
poprawna). 

6.6 Czas na wypełnienie testu będzie wynosił 40 minut, liczonych od wyświetlenia pierwszego 
pytania. 

6.7 Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzyma 1 punkt. 

6.8 Za każdą złą odpowiedź jak i pozostawienie pytania bez odpowiedzi naliczone będzie 0 punktów. 

6.9 Po przejściu do kolejnego pytania nie będzie możliwości powrotu do wcześniejszych pytań. 

6.10 Nie ma możliwości ponownego uruchomienia testu po upływie wyznaczonego czasu. 

6.11 Po zakończeniu testu wyświetli się wynik uzyskany przez uczestnika. 

6.12 Uczestnik zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do Półfinału przez Szkołę. W ten sam 
sposób Finalista poinformowany zostanie o terminie przeprowadzenia Finału. 

 
Powyższy komunikat zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do osób,  które 

zgłosiły Szkoły do konkursu. 


