
Regulamin   

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu dla uczestników internetowego kursu 

ecodrivingu w ramach kampanii ECOMOBILNI 2017 oraz uczestników 5 Rundy SMT rozgrywanej na Torze 
FCA w Tychach w dniu 16.07.2017 organizowanej przez Automobilklub Ziemi Tyskiej z siedzibą w 
Tychach (43-100) przy ul. Barona 30/207 i 4. KJS Powiatowego Rajdu Młodych Kierowców 
organizowanego w Lublińcu w dniu 9.07.2017 przez Automobilklub Śląski z siedzibą w Katowicach (40-
014) ul. Św. Stanisława 4 – zwanych w dalszej części imprezami. 

2.  Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ECODRIVE z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300) przy ul. 
Nadbrzeżnej 8, tel. 660100017, email: biuro@ecodrive.org.pl 

  
 

§ 2  Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział zarejestrowani użytkownicy Platformy szkoleniowej na stronie 
www.elearning.ecodrive.org.pl oraz uczestnicy, których nazwiska znajdują się na oficjalnej liście 
startowej w.w. imprez.    

2. Konkurs ma za zadanie sprawdzenie wiedzy w zakresie odpowiadającym tematyce kursu – zasad 
ecodrivingu, techniki kierowania pojazdami samochodowymi, kultury jazdy oraz przepisów ruchu 
drogowego.   
 

 
§ 3  Przebieg konkursu 

 
1. Konkurs przeprowadzony zostanie wśród użytkowników internetowego kursu ecodrivingu w ramach 

kampanii ECOMOBILNI 2017 oraz uczestników (kierowca i pilot oddzielnie) dopuszczonych do startu i 
znajdujących się na oficjalnej liście startowej w.w. imprez. 

2. Sprawdzenie poziomu wiedzy odbędzie się na podstawie przeprowadzonego testu wielokrotnego 
wyboru, składającego się z 20 pytań po 4 możliwe do zaznaczenia odpowiedzi. W każdym pytaniu 
możliwe są 4 prawidłowe odpowiedzi. W każdym pytaniu minimum jedna odpowiedź jest prawidłowa.  

3. Test/quiz przeprowadzony zostanie na formularzach internetowych dostępnych na stronie 
www.elearning.ecodrive.org.pl. Warunkiem przeprowadzenia testu jest zapoznanie się z treścią 
wszystkich paneli lekcyjnych znajdujących się w Platformie szkoleniowej. 

4. Czas trwania testu jest ograniczony do 10 minut. Do testu można przystąpić jednokrotnie w dowolnym 
czasie w okresie 10.07.2017 – 31.08.2017. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 10.09.2017 podczas 6 Rundy KJS 
na Torze Fiata w Tychach.  

 
 

§ 4  Punktacja, kryteria i nagrody 
 
1. Za każdą prawidłową odpowiedź przydziela się 1 pkt. 
2. Nagrodzonych zostanie 3 zdobywców największej liczby punktów spośród wszystkich uczestników 

kursu, przy czym w razie uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej uczestników, przeprowadzony 
zostanie dodatkowy test aż do wyłonienia zwycięzcy. 

3. Lista nagród stanowi integralną część niniejszego regulaminu. 
4. Wyniki konkursu oraz lista zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 

(www.ecomobilni.pl) w dniu 5.09.2017. 
 

 
§ 5  Postanowienia końcowe 

 
1. Organizatorzy zastrzegają prawo do odwołania lub przerwania konkursu ze względu na nieprzewidziane 

czynniki zewnętrzne. 

http://www.elearning.ecodrive.org.pl/
http://www.elearning.ecodrive.org.pl/


2. Wyrażenie chęci uczestnictwa w konkursie potwierdzone rejestracją w Platformie szkoleniowej na 
stronie www.elearning.ecodrive.org.pl oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego 
akceptację. Rejestracja w Platformie szkoleniowej jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów związanych z działalnością organizatora konkursu. 
 

 
 
 
Załącznik nr 1 
 
Lista nagród  
1 miejsce – co-drive na prawym fotelu rajdówki z Kajetanem Kajetanowiczem w ustalonym terminie    
2 miejsce – bluza zespołu Lotos Rally Team  
3 miejsce – zestaw upominków 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie ECODRIVE 
Bielsko-Biała dnia 03.07.2017 
 
 
 

 
 
 

 
 


