
REGULAMIN KONKURSU  
„Mechatrap racers- Wyścigi pojazdów z napędem mechanizmu 

pułapki na myszy” 
organizowanego w ramach promocji Wydziału Mechanicznego 

 
I. Postanowienia ogólne 
 

1. Przewidziany niniejszym Regulaminem konkurs organizowany jest pod nazwą „Mechatrap 
racers- Wyścigi pojazdów z napędem mechanizmu pułapki na myszy” (dalej: „Konkurs”).  

2. Konkurs organizowany jest przez Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej (dalej 
„Organizator”). Informacje o Konkursie zamieszczone będą na stronie www.wm.po.opole.pl. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
4. Nagrody przyznawane są indywidualnie na podstawie zasad ustalonych w niniejszym 

Regulaminie. Sponsorem nagród jest Politechnika Opolska. Przewiduje się również przyznanie 
nagród dla Opiekunów laureatów Konkursu. 

5. Celem głównym Konkursu jest udział uczestników w wyścigach zbudowanych przez siebie 
pojazdów o napędzie opierającym się o pułapkę na myszy (zwanych dalej także pracami) w 
dwóch konkurencjach przejazdu na czas oraz na najdłuższą przejechaną odległość, jak również 
zachęcenie uczennic i uczniów szkół średnich do studiowania na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Opolskiej na kierunkach ścisłych oraz do pracy indywidualnej i zespołowej przy 
realizacji projektów/zadań oraz promocję Wydziału Mechanicznego. 

6. Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą wykorzystywać do budowy napędu pułapkę na 
myszy, która jest dostarczona przez Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej. Nie można 
ingerować w mechanizm dostarczonej pułapki poprzez zmianę jej kształtu. Organizator 
umożliwia jedynie dołączanie dodatkowych elementów do istniejącego układu. 

7. Podczas finału konkursu przeprowadzone będą wyścigi w dwóch kategoriach, które zostaną 
przeprowadzone na terenie Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej. 

8. Organizator wprowadza ograniczenie liczby pojazdów biorących udział do jednego pojazdu w 
danej kategorię na jeden zespół. 

9. Konkurs nie jest organizowany, wspierany, administrowany ani sponsorowany przez 
producentów materiałów, z których korzystają uczestnicy. 

10. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu 
powierzane są Organizatorowi, a nie osobą trzecim.  

11. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Politechnika Opolska z 
siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76.  

12. W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować telefonicznie z Panem Grzegorzem 
Borsukiem, przewodniczącym Zespołu ds. Promocji Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Opolskiej, nr tel. +48 77 449 8453 lub e-mailem: g.borsuk@po.edu.pl, z Panem Michałem Böhm 
e-mail: m.bohm@po.edu.pl lub Panem Robertem Owsińskim e-mail: r.owsinski@po.edu.pl  

13. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marcin Sarna. Można się z nim kontaktować poprzez 
e-mail: iod@po.opole.pl.  

14. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, 
promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac 
na stronie internetowej Politechniki Opolskiej czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz 
w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej Politechniki Opolskiej, a także w 
celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.  

15. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane 
fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem 
nagród.  

16. Politechnika Opolska przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, którym jest:  

a. umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,  
b. umożliwienie przeprowadzenia konkursu,  
c. opublikowanie informacji o laureatach,  
d. archiwizację dokumentów.  



17. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 
18. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach.  
19. Osoby, których dane osobowe przetwarza Politechnika Opolska, mają prawo do: 

a.  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej;  

c. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
d. wniesienia skargi do Rektora Politechniki Opolskiej (na adres siedziby Politechniki 

Opolskiej, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole), 
20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Politechnice 

Opolskiej zorganizowania Konkursu oraz powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.  
21. Politechnika Opolska nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób 

wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

22. Przystępując do Konkursu uczestnik udziela Politechnice Opolskiej bezpłatnej, niegraniczonej 
pod względem miejsca oraz czasu licencji na korzystanie z utworu zgłoszonego do konkursu w 
całości lub w części jako utworem odrębnym lub wspólnie z innym utworem lub utworami 
uczestnika i/lub innych twórców na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

II. Czas trwania i miejsce Konkursu 
 

1. W ramach Konkursu uczestnicy przygotowują prace w okresie - od dnia 15.04.2022 r. do dnia 
15.06.2021 r, w którym nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu podczas finału. 

2. Finał konkursu odbędzie się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy ulicy 
Mikołajczyka 5 w Opolu. Dokładna godzina rozpoczęcia finału zostanie przesłana wszystkim  
Zgłoszonym drużynom najpóźniej 08.06.2022 r.  

 
III. Jury konkursu 
 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia zwycięskich 
prac Organizator powoła Jury Konkursowe, w którego skład wejdą osoby przez niego wskazane.  

2. Zadaniem Jury będzie organizowanie wyścigów i w zależności od kategorii będzie to pomiar 
czasu przejazdu na odcinku 10m lub pomiar całkowitej długości przejazdu zgłoszonych przez 
uczestników pojazdów przy jednym napięciu pułapki. 

 
IV. Warunki uczestnictwa 
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół średnich jak również studenci, zarówno osoby 
pełnoletnie jak i niepełnoletnie.  

2. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów sprzętu wymaganego do przygotowania 
swojej pracy, ani żadnych innych kosztów związanych z udziałem w Konkursie. 

3. Uczestnicy nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo 
w Konkursie.  

4. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie lub w zespołach, reprezentując swoją szkołę 
lub Uczelnię.  



5. Nie ma ograniczeń co do liczby uczestników z danej szkoły lub Uczelni. Pojedyncza praca może 
być dziełem zespołu złożonego z maksymalnie 3 osób. 

6. Każda Szkoła lub Uczelnia będzie miała wytypowanego przynajmniej jednego opiekuna do 
kontaktu z Organizatorem, który zgłaszany jest w momencie zgłoszenia pracy przez 
uczestnika/ów.  

7. Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, jednakże musi ona posiadać pisemną zgodę 
przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz 
ze zgłoszeniem. 

8. Zgłoszenia prac do Konkursu przyjmowane są mailem na adres 
mechaniczny.promocja@po.edu.pl od dnia 15.04.2022 r. do 01.06.2022 r. godz. 20:00 przed 
finałem konkursu, który odbędzie się w formie zawodów. 

9. Organizator zastrzega możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń we wcześniejszym 
terminie.  

10. Zgłoszenie uczestników z danej Szkoły lub Uczelni musi zawierać: 
pełną nazwę Szkoły/Uczelni; imię i nazwisko każdego uczestnika, wiek każdego uczestnika, 
adres e-mail każdego uczestnika, nr telefonu komórkowego jednego z uczestników. Zgłoszenie 
musi nadto zawierać dane kontaktowe do jednego z opiekunów ze Szkoły/Uczelni, który zgodził 
się podjęcia tej roli. 

11. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z:  
a. potwierdzeniem, że każdy z uczestników zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę 

na udział w Konkursie na warunkach w nim określonych;  
b. wyrażeniem przez każdego z uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatorów 

ich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, zgodnie 
z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);  

c. wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie pracy w tym wizerunku 
uczestnika, oraz imienia i nazwiska Uczestnika.  

12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że jego wizerunek może zostać 
rozpowszechnione przez Organizatora do celów informacyjno-promocyjnych. Uczestnikom nie 
przysługuje wynagrodzenie z tytułu rozpowszechniania ich wizerunku. 

 
V. Przebieg Konkursu  
 

1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mogą wykorzystywać dowolne elementy konstrukcyjne, 
które pomogą im w przedstawieniu swojej koncepcji z wykluczeniem elementów 
elektronicznych/elektrycznych napędów czy innych typów napędów poza napędem wynikającym 
z dostarczonej przez organizatora konstrukcji pułapki na wyzwalającej energię podczas 
uruchomienia pułapki na myszy.  

2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie stawiają się ze swoimi pojazdami w dniu finału Konkursu 
na zawody odbywające się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. 

3. Ustanowiono dwie kategorie, do których mogą być zgłaszane pojazdy: 
a. przejazd na czas na odcinku 10m na jednym napięciu mechanizmu pułapki. 
b. przejazd na najdłuższą odległość na jednym napięciu mechanizmu pułapki. 

Organizator przekaże informacje na temat liczby przejazdów konkursowych w każdej kategorii 
w dniu finału. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do wiedzy uczestników w dniu finału konkursu po 
zakończeniu zawodów jak również za pośrednictwem wszystkich portali społecznościowych 
Organizatora w kolejnych dniach po zakończeniu zawodów. 

5. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w danej kategorii. 
6. Uczestnicy budują swoje pojazdy w oparciu o dostarczoną przez Wydział Mechaniczny 

Politechniki Opolskiej pułapkę na myszy. Pułapkę otrzymują uczestnicy niezwłocznie po 
dokonaniu zgłoszeń. 



7. Zakończenie Konkursu nastąpi nie później niż w dniu 15.06.2022 po odbyciu się finału w formie 
zawodów. 

8. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, złamania zasad „fair play” w 
tym pomocy osób trzecich, nie uczestniczących w Konkursie w procesie przygotowania pracy 
konkursowej, w dowolnym momencie Konkursu Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z 
Konkursu. Decyzja Organizatora jest ostateczna. 

9. Aby prace były dopuszczone do finału konkursu należy spełnić poniższe warunki: 
a. przestrzegać zasad savoir - vivre, czyli zakazane są: 

i. Wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem. 
ii. Treści naruszające prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste. 
iii. Treści do których Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych w 

całości lub jej poszczególnych elementów w zakresie wskazanym w 
Regulaminie. 

iv. Prace nie wykonywane samodzielnie. 
10. Prace dostarczona w dniu finału konkursu przez uczestników może być naprawiana w trakcie 

zawodów z wykorzystaniem części zamiennych tego samego typu oraz materiałów tego samego 
typu. 

11. Punkty przyznawane są w zależności od kategorii do której przystąpił pojazd: przejazd na czas 
na odcinku 10m na jednym napięciu mechanizmu pułapki lub w kategorii przejazdu na 
najdłuższą odległość na jednym napięciu mechanizmu pułapki. 

12. Uczestnicy zostaną powiadomieni o ilości zdobytych punktów oraz ostatecznym miejscu w 
klasyfikacji końcowej zaraz po każdym wyścigu oraz pod koniec zawodów w podsumowaniu. 

 
VI. Wyłonienie zwycięskich prac 
 

1. Zgodnie z otrzymanymi wynikami uzyskanymi przez Uczestników jury określi kolejność końcową 
i wyłoni zwycięzcę na podstawie sumarycznej największej liczby punktów. Dodatkowo zostanie 
przeliczona punktacja w celu wyłonienia rankingu Szkół oraz Uczelni, których uczestnicy uzyskali 
najwyższą punktację.  

2. W celu ustalenia rankingu szkół, zostanie obliczona średnia na podstawie maksymalnie 4 
najwyższych wyników Uczestników reprezentujących daną Szkołę/Uczelnię.  

3. W przypadku udziału mniejszej liczby uczestników, średnia będzie wyliczona na podstawie 
wszystkich wyników uzyskanych przez reprezentantów danej Szkoły/Uczelni.  

4. Nagrody zostaną przyznane na koniec Konkursu.  
5. Informacja o formie i wysokości nagród podana jest na stronie internetowej Konkursu. 

 
VII. Postanowienia końcowe 
 
W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, które nie zostały przewidziane niniejszym Regulaminem, 
a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wszystkich punktów Regulaminu bez podania przyczyn. 
 


