
REGULAMIN 

Konkursu noworocznego PWR Racing Team 

„Bolid w aranżacji zimowej” 

1. Organizatorem konkursu noworocznego PWR Racing Team „Bolid w aranżacji 

zimowej” zwanego dalej „konkursem” jest Politechnika Wrocławska / PWR Racing Team 

- uczelniana organizacja studencka działająca przy Politechnice Wrocławskiej wpisana 

do rejestru PRS z siedzibą przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. 

2. Konkurs ma charakter plastyczny i jest adresowany do dzieci zwanych dalej 

„uczestnikami” uczęszczających do szkół podstawowych, w dwóch kategoriach 

wiekowych : 

a. z klas 1-3 ; 

b. z klas 4-6 . 

3. Kwalifikacja szkół podstawowych z terenu Gminy Wrocław, których uczniowie wezmą 

udział w konkursie, nastąpi poprzez przesłanie przez szkołę z jej adresu e-mail 

zgłoszenia na adres e-mail organizatora: racing.pwr@gmail.comw terminie do 

12 stycznia 2016 r. Do konkursu zakwalifikowanych zostanie pierwszych 7 (siedem) 

szkół podstawowych według kolejności zgłoszeń. O wynikach kwalifikacji Organizator 

poinformuje na stronie www.racing.pwr.wroc.pl oraz poprzez kontakt z zakwalifikowaną 

szkołą podstawową. W przypadku niezgłoszenia się wskazanej wyżej liczby szkół 

podstawowych w oznaczonym wyżej terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do 

zaproszenia do udziału w konkursie wybranych przez siebie szkół podstawowych 

z terenu Gminy Wrocław. 

4. Wykonywane w ramach konkursu przez uczestników prace plastyczne mogą być 

wykonane w formie rysunku albo przy użyciu techniki malarskiej lub plasteliny, gdzie 

maksymalny rozmiar pracy nie może przekraczać formatu A3 (29,7 x 42 cm). 

5. Interpretacja tematu przez uczestnika jest dowolna, z zastrzeżeniem że praca będzie 

zawierała  symbole / elementy  charakterystyczne  dla zimy. Praca może zawierać 

w sobie jakąś historię, ale równie dobrze może być to statyczny bolid w zimowej 

scenerii. 

6. Praca obligatoryjnie musi przedstawiać bolid PWR Racing Team’u, w ten sposób, że  

na bolidzie ujętym w pracy musi być widoczny i czytelny napis PWR. 

7. Jeden uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. Wyklucza się możliwość 

zgłaszania do konkursu prac zbiorowych autorstwa więcej niż jednej osoby. 

8. Do pracy musi zostać dołączona, opisana drukowanymi literami, formatka 

zgłoszeniowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 

zawierającą dane: 



 

 Imię, nazwisko, wiek autora i klasę; 

 Adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna 

prawnego wraz ze zgodą opiekuna prawnego na udział uczestnika 

w konkursie; 

 Adres szkoły. 

9. Pracę należy składać w terminie od  13 stycznia do 28 stycznia 2016 roku do godz. 

12.00 w sekretariacie szkoły podstawowej, do której uczęszcza uczestnik. Złożone prace 

zostaną odebrane  z sekretariatów szkół przez osobę wyznaczoną przez Organizatora. 

10. Prace złożone  po terminie określonym w pkt. 9 nie będą brały udziału w konkursie. 

Uczestnik konkursu akceptuje fakt i przekazuje Organizatorowi pracę i prawo do 

dysponowania nią, zgodnie z licencją wskazaną w formatce zgłoszenia. 

11. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody główne i wyróżnienia (określone 

w punkcie 12 Regulaminu) w kategoriach wymienionych w punkcie 2 Regulaminu do 

końca ferii zimowych tj. do  14 lutego 2016 roku. 

12. Rodzaje nagród:  

12.1. Nagrodę główną konkursu stanowi 20 indywidualnych zaproszeń dla uczestników 

na prezentację do garażu zespołu PWR Racing Team znajdującego się przy ulicy 

Sopockiej 16 we Wrocławiu, przyznawanych po 10 w każdej kategorii wiekowej 

określonej w pkt. 2 regulaminu. (W przypadku bardzo dużego zainteresowania 

konkursem Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby indywidualnych 

zaproszeń o kolejnych 20). Informację o zaproszeniu otrzyma rodzic lub opiekun prawny 

uczestnika  na numer telefonu wskazany w formatce zgłoszeniowej, o której jest mowa 

w punkcie 7 Regulaminu. Spotkanie odbędzie się w drugiej połowie lutego 2016 r. 

O dokładnej dacie rodzice uczestników  zostaną poinformowani również telefonicznie. 

W trakcie spotkania z nagrodzonymi uczestnikami wymagana jest obowiązkowa 

obecność rodzica lub opiekuna prawnego, który ponosi za uczestnika pełną 

odpowiedzialność . W trakcie spotkania zaproszeni będą mieli niepowtarzalną okazję 

zwiedzenia garażu Zespołu PWR Racing Team oraz przyjrzenia się z bliska bolidowi. 

Uczestnicy będą mogli  zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia zarówno na tle bolidu, jak 

również siedząc w nim. Podczas spotkania będzie obecny fotograf Zespołu PWR 

Racing Team, który na wyraźną prośbę rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika  

będzie mógł wykonać dobrej jakości pamiątkowe zdjęcie. Ponadto, w trakcie spotkania 

członkowie Zespołu PWR Racing Team będą opowiadać o bolidzie, swojej pracy 

w Zespole PWR Racing Team, o studiach na Politechnice Wrocławskiej oraz 

o zawodach Formuły Student, w których biorą coroczny udział. 



12.2. Dodatkowo Jury wyłoni po jednej najbardziej interesującej  pracy cechującej się 

oryginalnością sposobu wykonania spośród wszystkich złożonych prac złożonych 

w każdej  szkole. Autor tejże pracy otrzyma nagrodę w postaci upominku - niespodzianki, 

która zostanie przekazana w uzgodnionym odrębnie terminie.  

12.3.  Ponadto Jury wybierze jedną  pracę spośród wyróżnionych prac, (wymienionych 

w punkcie 12.2 Regulaminu) , która zostanie nagrodzona w sposób wyjątkowy . Szkoła, 

do której uczęszcza autor ww. pracy, otrzyma możliwość zorganizowania 

prezentacji części Zespołu PWR Racing Team wraz z bolidem na terenie tej szkoły. 

Termin prezentacji zostanie uzgodniony w porozumieniu z  dyrekcją szkoły. 

13. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, które po rozstrzygnięciu konkursu 

zostaną przekazane pracownikom sekretariatów szkół celem przekazania uczestnikom. 

14. Każda szkoła, której uczniowie wzięli udział w konkursie otrzyma od Organizatora 

paczkę z gratisami ufundowanymi przez Politechnikę Wrocławską w ramach 

podziękowania za wykazane zaangażowanie. Gratisy będą przekazane do sekretariatów 

szkół wraz z materiałami konkursowymi i mogą być wykorzystane w dowolny sposób. 

15. Uczestnik z tytułu udziału w konkursie nie wnosi jakichkolwiek opłat. 

16. Wyniki konkursu, w tym również imiona i nazwiska nagrodzonych uczestników, treść  

niniejszego Regulaminu oraz dodatkowe informacje  będą dostępne na stronie Zespołu: 

www.racing.pwr.wroc.pl, na stronie Politechniki Wrocławskiej www.pwr.wroc.pl. 

Równocześnie pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez fanpage Zespołu 

o nazwie „PWR Racing Team” na portalu Facebook. 

 

Wrocław, 21.12.2015 r. 


