REGULAMIN
„Międzynarodowego Konkursy Budowy Mostów 2017”
ORGANIZATORZY

1. Organizatorem Głównym Konkursu jest Stowarzyszenie Studenckie Akademicki Związek Motorowy
2. Współorganizatorem Konkursu jest Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.
WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs odbywa się na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, w budynku A–11
aula 044 przy ul. Szafrana 4.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
3. W Konkursie mogą wziąć udział trzyosobowe drużyny studenckie z opiekunem, zwane są dalej
„Uczestnikami”, reprezentujące zaproszone uczelnie
4. Jedną uczelnie mogą reprezentować maksymalnie 10 drużyny trzyosobowe.
5. Zgłoszenia drużyn należy przesyłać na załączonym formularzu, elektronicznie na adres
z.walega@ibm.uz.zgora.pl (telefon kontaktowy 683282489) do dnia 10.Maja br.
6. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczelnie na
udział w Konkursie.
7. Zgłoszenie drużyny do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz użycie wizerunku Uczestników na potrzeby realizacji Konkursu.
8. Materiały potrzebne do budowy mostów są dostępne po zgłoszeniu drużyny
Wydział Mechaniczny Budynek A-11 pokój 7/parter/
PRZEDMIOT KONKURSU

1. Podczas Konkursu sprawdzane i badane są parametry mostów znajdujące się w załączniku
2. Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu
ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa „Komisja Konkursowa”, w skład której wchodzą
przedstawiciele Akademickiego Związku Motorowego, Uniwersytetu Zielonogórskiego.
NAGRODY

1. Organizator jest fundatorem nagród rzeczowych dla Uczestników Konkursu.
2. O kolejności miejsc decyduje wytrzymałość mostu w stosunku do wagi .
4. Za zajęcie miejsc I – III uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe oraz statuetkę.
5. Pozostali uczestnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1, Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
2. Organizator zapewnia catering w trakcie trwania Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

HARMONOGRAM KONKURSU

10.30 - Komisyjne ważenie i sprawdzanie parametrów mostów
11.45 - przywitanie uczestników konkursu przez organizatora oraz Dziekana WM
12.00 - Rozpoczęcie Konkursu
14.00 - Poczęstunek
14.30 - Pokazy na wybranych laboratoriach WM
15.30 - Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie okolicznościowych statuetek oraz nagród
rzeczowych

