
Regulamin konkursu 

 „Ekspert Samochodowy roku 2016” 

z dnia 21.04.2016 r. 

 

1. Organizatorem konkursu „Ekspert Samochodowy roku 2016” jest Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29 (UTH), Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Radomiu ul. Prof. Krukowskiego 1 (SITK) 

oraz Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń (BETiS) Radom, ul. Mireckiego 12 lok. 8. 

2. Konkurs realizowany jest w budynku UTH w Radomiu, ul. Chrobrego 31 – Aula główna.  

Warunki uczestnictwa określa niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem). Przystąpienie do Konkursu 

jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień regulaminu. Konkurs trwa od 02.05.2016r. do 

21.05.2016r.  

3. Konkurs „Ekspert Samochodowy roku 2016” zwany dalej „Konkursem” jest organizowany w dziewięciu 

obszarach eksperckich: 

a. Silniki o zapłonie samoczynnym 

b. Wtrysk benzyny 

c. Elektronika i elektronika samochodowa 

d. Specjalistyczna chemia serwisowa 

e. Automatyczne skrzynie biegów 

f. Systemy bezpieczeństwa czynnego 

g. Turbodoładowanie 

h. Kalkulacja skód komunikacyjnych 

i. Opony 

4. Konkurs skierowany jest do elektroników, elektromechaników, mechaników oraz studentów zwanych dalej 

łącznie „Uczestnikami”, którzy:  

a) Wypełnią, dostępny na stronie III Kongresu Ekspertów Samochodowych, tj. 

www.mechatronikasamochodowa.eu  test kwalifikacyjny z wybranego lub wybranych obszarów 

eksperckich. 

5. Prześlą wypełniony test kwalifikacyjny (I etap konkursu) do 19.05.2016r. na adres email: 

konkurs@betis.com.pl oraz: 

b) Zakwalifikują się i przystąpią do II etapu konkursu. 

c) Zakwalifikują się i przystąpią do III etapu konkursu.  

6. W ramach Konkursu, zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają: 

a) Statuetkę wraz z dyplomem. 

b) Nagrodę rzeczową ufundowaną przez sponsorów. 

 

http://www.mechatronikasamochodowa.eu/
mailto:konkurs@betis.com.pl


7. Wydanie nagród, o którym mowa w pkt. 4 nastąpi podczas zakończenia III Kongresu Ekspertów 

Samochodowych w Radomiu, tj. w dniu 21.05.2016r. i zostanie potwierdzone przez Uczestnika poprzez 

podpisanie protokołu odbioru.   

8. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane wyłącznie w formie pisemnej, przesyłane pod 

adres: Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń Sławomir Olszowski, ul. Mireckiego 12/8, 26-600 Radom  

z dopiskiem: „Ekspert Samochodowy roku 2016 - reklamacja”.  Reklamacje mogą być składane w czasie  

7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje 

rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Za dzień zgłoszenia uważa 

się datę wpływu zgłoszenia do Organizatora. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie lub na inny adres 

niż wskazany w ptk.6 nie będą rozpatrywane.  

9. Niniejszy regulamin dostępny jest w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu im 

Kazimierza Pułaskiego ul. Malczewskiego 29, s. 5. 

10. Uczestnik Konkursu wyrażają zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej z organizowanego Konkursu 

oraz umieszczenie zdjęcia z ich wizerunkiem w galerii fotografii prowadzonych przez organizatorów  

i partnerów III Kongresu Ekspertów Samochodowych, na stronach internetowych oraz materiałach 

promocyjnych. 

11. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu będzie równoznaczne z faktem, że Uczestnik zapoznał się  

i zaakceptował warunki regulaminu. 

12. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są członkiem rodziny lub pracownikami organizatorów do 

5 lat po ustaniu stosunku pracy. 

13. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

14. Uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednym obszarze eksperckim (konkursowym). 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu. 

16. W Akcji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 

17. W zakresie nieregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator, gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych zawartych w załącznikach do Regulaminu akcji promocyjnych z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych przepisami, prawa do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 101 poz. 929 z 2002 r. z późn. zm.) 


