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REGULAMIN KONKURSU 

„YOUNG CAR MECHANIC 2023 – eliminacje krajowe: Polska” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Regulamin konkursu „YOUNG CAR MECHANIC 2023 – eliminacje krajowe: Polska” (dalej 
„Konkurs”) określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu. 

1.2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie 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 organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4. Konkurs trwa od 28.02.2023r. do 31.07.2023r., składa się z trzech etapów.  

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

2.2. Współzawodniczyć w Konkursie mogą wyłącznie uczniowie Szkół uczestniczących w Programie 
Młode Kadry prowadzonym przez Inter Cars S.A.,  w wieku od 16 do 23 lat (ukończone 16 lat 
wymagane jest w pierwszym dniu III etapu konkursu), posiadający pełną zdolność do czynności 
prawnych, zgłoszeni zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 (dalej „Uczestnicy” lub 
„Uczestnik”).  

3. ZASADY ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać zgłoszenia rejestrując Nauczyciela (dalej 
„Nauczyciel”, „Nauczyciel-koordynator”), odpowiadającego za koordynację konkursu w Szkole za 
pośrednictwem strony internetowej www.youngcarmechanic.pl  (dalej „Serwis”), postępując 
zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3.2 oraz Uczestnika zgodnie z zasadami określonymi w 
punkcie 3.3.  

3.2. W celu dokonania rejestracji Nauczyciela w ramach Serwisu należy wypełnić formularz rejestracyjny 
udostępniony na jego stronach ('Jestem Nauczycielem’ ).  
3.2.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie na tym etapie wymaga 

podania następujących danych:  
a. imienia i nazwiska jednego Nauczyciela wyznaczonego przez Szkołę do koordynowania 

Konkursu w Szkole;  
b. adresu poczty elektronicznej i telefonu służbowego  Nauczyciela koordynującego Konkurs 

w szkole; 
c. wyboru z listy rozwijanej nazwy Szkoły. 

 
3.3. Uczestnik zgłasza się do Konkursu samodzielnie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się w Serwisie (‘Jestem Uczestnikiem’). 
3.3.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie na tym etapie wymaga 

podania przez Uczestnika  następujących danych:  
a. imienia i nazwiska Uczestnika;  
b. adresu poczty elektronicznej Uczestnika; 
c. wyboru z listy rozwijanej nazwy Szkoły, do której Uczestnik uczęszcza. 

3.4. Zgłoszenia, o których mowa w punkcie 3.2. powyżej, przyjmowane są do dnia 12.03.2022r. do 
godziny 23.59.  

3.5. Zgłoszenia, o których mowa w punkcie 3.3. powyżej, przyjmowane są do dnia 12.03.2022r. do 
godziny 23.59.  
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3.6. Uczestnik, który w roku 2022 brał udział - w Etapie 3 – finale krajowym Konkursu Young Car 
Mechanic 2022 nie może brać udziału w Konkursie Young Car Mechanic 2023, nawet jeżeli spełnia 
kryteria opisane w punktach 2 i 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku zgłoszenia takiego 
Uczestnika do udziału w Konkursie uzyskany przez niego wynik nie będzie brany pod uwagę podczas 
kwalifikowania do kolejnych etapów Konkursu. 

3.7. Uczestnik finału krajowego opisanego w pkt. 8  przed rozpoczęciem rywalizacji wypełnia Załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. ETAPY KONKURSU 

4.1. Konkurs prowadzony jest w formule etapowej:  

a. I etap zostanie przeprowadzony on-line na platformie testowej w każdej ze Szkół, w terminie 
do dnia 24.03.2023r. i zakończy się wyłonieniem uczestników II etapu. Szczegółowe zasady 
przeprowadzenia I Etapu uregulowane zostały w pkt 5 Regulaminu;  

b. II etap zostanie przeprowadzony  on-line na platformie testowej  w terminie do dnia 
10.04.2023 r. i zakończy się wyłonieniem uczestników III etapu. Szczegółowe zasady 
przeprowadzenia III etapu uregulowane zostały w pkt 6 Regulaminu;  

c. III etap odbędzie się w terminie do 30.05.2023r., w Warszawie. W trakcie tego etapu 
zostanie wyłoniony zwycięzca polskiej edycji Konkursu oraz nastąpi wręczenie nagród dla 
uczestników. Szczegółowe zasady przeprowadzenia etapu III (polskiego finału) uregulowane 
zostały w pkt 7 Regulaminu. 

4.2. Uczestnicy zobowiązują się rozwiązywać wszystkie zadania na każdym etapie Konkursu 
samodzielnie, polegając wyłącznie na własnej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu. 

5. I ETAP 

5.1. I Etap 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.  

5.2. Do II etapu zakwalifikowani zostają  Uczestnicy, który uzyskali minimum 60 % możliwych do 
zdobycia punktów.  

5.3. Uczestnik zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do II etapu przez Nauczyciela-
koordynatora. 

6. II ETAP 

6.1. II etap 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 III etapu (polskiego finału) zakwalifikowanych zostaje pierwszych 10 Uczestników, którzy 
uzyskali największą liczbę punktów (dalej „Finaliści”), przy założeniu, że z danej Szkoły w finale 
polskim może wziąć udział tylko jeden Uczestnik – zwycięzca II etapu 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. Uczestnik zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do III etapu przez Nauczyciela-
koordynatora. W ten sam sposób Finalista poinformowany zostanie o terminie przeprowadzenia 
Finału. 

7. III ETAP - POLSKI FINAŁ 

7.1. Polski finał Konkursu ma charakter praktyczny i polega na zidentyfikowaniu usterek w pojeździe lub 
modelu szkoleniowym oraz określeniu metody ich usunięcia lub na przeprowadzeniu fizycznej 
naprawy (dalej „Zadania Finałowe”).  

7.2. Wyłonienia zwycięzcy dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa, składająca się 
z trenerów oraz przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”), która przyzna  
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Finalistom punkty za wykonane zadania konkursowe. Liczba przyznanych punktów uzależniona 
będzie od stopnia trudności zadań oraz sposobu i jakości ich wykonania przez Uczestników. 

7.3. Komisja Konkursowa wyłoni łącznie 3 zwycięzców, przyznając im odpowiednio miejsca od I do III 
(dalej „Zwycięzcy”). Dodatkowym kryterium różnicującym, w przypadku uzyskania przez Finalistów 
jednakowej liczby punktów, będzie czas rozwiązywania Zadań Finałowych – im krótszy tym wyższa 
lokata Finalisty.  

7.4. Organizator rekomenduje aby w trakcie III etapu (polskiego finału) Uczestnikowi towarzyszył 
Nauczyciel – opiekun ze strony Szkoły. 

7.5. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w polskim finale to 50 punktów za każde zadanie. 

7.6. W trakcie trwania polskiego finału, każdorazowo po zakończonym zadaniu nastąpi omówienie z 
Uczestnikiem oceny wykonania zadania. Omówienie prowadzone będzie przez sędziego 
stanowiskowego, oceniającego dane zadanie. 

7.7. W trakcie omówienia zostanie przedstawiona punktacja, liczba uzyskanych punktów wraz z 
uzasadnieniem. Uczestnik podpisując kartę oceny na stanowisku przyjmuje do wiadomości uzyskaną 
liczbę punktów wraz z kryteriami oceny.  

7.8. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom odzież ochronną w postaci ubiorów roboczych, 
czapeczek, obuwia, rękawic i okularów zgodnie z zasadami BHP. 

8. NAGRODY 

8.1. Nagrodą główną dla zwycięzcy III etapu (polskiego finału)  jest zakwalifikowanie do finału 
międzynarodowego. W finale międzynarodowym zostaną przyznane dodatkowe  nagrody - dla 
Uczestników i Nauczycieli oraz zwycięskich szkół. Ich forma oraz wielkość zostanie ogłoszona  przez 
Organizatora w terminie późniejszym. Finał międzynarodowy zorganizowany zostanie przez 
Organizatora na podstawie odrębnego regulaminu, który jest dostępny w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej www.youngcarmechanic.pl. 

8.2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne 
nagrody rzeczowe. 

8.3. 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. 

8.4. W przypadku niemożliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, nagroda 
przepada na rzecz Organizatora. 

9. REKLAMACJA 

9.1. Reklamacje/ protest dotyczący liczby punktów, kryteriów przyznawania oceny oraz innych tematów 
Uczestnik, lub Nauczyciel może złożyć nie później niż 15 minut po zakończeniu zadania, zgłaszając 
bezpośrednio sędziemu stanowiskowemu, lub w przypadku gdy protest zgłasza Nauczyciel - 
Sędziemu Głównemu. 

9.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie przez Komisję składającą się z Sędziego Głównego, 
Sędziego Stanowiskowego oraz eksperta tematycznego – przedstawiciela partnerów Konkursu.  
O decyzji w zakresie reklamacji zostanie poinformowany niezwłocznie Uczestnik oraz Nauczyciel, 
opiekujący się Uczniem. 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA NAUCZYCIELA 
ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ LUB ZGŁOSZONEGO JAKO KOORDYNATOR KONKURSU YCM PO 
STRONIE SZKOŁY 

10.1.1. Administratorem danych osobowych Nauczyciela-koordynatora jest Inter Cars S.A.                            
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 Warszawa. Administrator 
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: 
iod@intercars.eu. 
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10.1.2. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione administratorowi przez Pani/Pana 
pracodawcę (Szkołę) lub bezpośrednio przez Panią/Pana, w związku z udziałem Szkoły                    
w  konkursie YCM organizowanym przez administratora.   

10.1.3. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje: imię 
i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu, nazwę zatrudniającej 
Panią/Pana Szkoły. 

10.1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu usprawnienia organizacji konkursu,  
o którym mowa w pkt 2 powyżej – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony 
interes administratora oraz Pani/Pana pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

10.1.5. Administrator może przekazać dane osobowe zewnętrznym podmiotom świadczącym 
usługi z zakresu działalności pocztowej lub kurierskiej, podmiotom świadczącym usługi 
wsparcia technicznego i  doradztwa prawnego.  

10.1.6. Dane będą przechowywane przez czas trwania konkursu oraz dochodzenia roszczeń 
związanych z uczestnictwem Szkoły i jej Uczniów w konkursie. 

10.1.7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

10.1.8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, 
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

10.1.9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych 
osobowych w celu określonym w pkt 6 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana 
szczególną sytuacją. 

10.2. W przypadku, gdy zgłoszenia Nauczyciela-koordynatora dokonuje Szkoła, zobowiązuje się ona do 
wykonania względem Nauczyciela, którego dane osobowe będą ujawnione Inter Cars S.A. w celu 
koordynowania konkursu po stronie Szkoły, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Inter Cars S.A., 
w terminie wskazanym w tym przepisie. Treść informacji przekazywanej Nauczycielowi-
koordynatorowi znajduje się w punktach 10.1.1 – 10.1.9 powyżej.   

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.1.  Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału Konkursie  
Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), którego działania w sposób rażący 
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli dane podane przy 
dokonaniu zgłoszenia są nieprawdziwe, Uczestnik lub Szkoła nie spełniają warunków określonych 
w pkt 2, a także gdy Uczestnik narusza pkt 3.6 lub pkt. 4.2. Regulaminu. 

11.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.youngcarmechanic.pl. 

11.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu (w tym 
terminów, w których odbywać się będą poszczególne etapy Konkursu), pod warunkiem, że 
wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu.  

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

11.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
(RODO).  

11.6. Adres kontaktowy Organizatora to: youngcarmechanic@intercars.eu .   
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

YOUNG CAR MECHANIC 2023 – finał krajowy: Polska 

Ja, niżej podpisana/y  

       _________________________________________________________________, 

(imię i nazwisko Uczestnika) 

oświadczam, że jestem uczniem ________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________ 
(numer klasy, nazwa szkoły i miejscowości, w której szkoła się znajduje) 

 

 

a) i oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu „YOUNG CAR MECHANIC 
2022 – eliminacje krajowe: Polska” („Konkurs”), akceptuję jego warunki, i wyrażam chęć udziału 
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, numer kontaktowy 

 

b) 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, numer kontaktowy 

 

c) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas Finału Konkursu 
(w tym w szczególności: zdjęcia, nagrania). Zgoda niniejsza obejmuje nieograniczone czasowo 
ani terytorialnie, nieodpłatne wykorzystanie zdjęć, filmów lub innych form zawierających 
wizerunek Uczestnika 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, numer kontaktowy 


