REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEJ
OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Olimpiada Techniki Samochodowej jest organizowana w celu:
1) stworzenia motywacji do podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego w szkołach
o profilu samochodowym i pokrewnych oraz wdrażania nowoczesnych metod kształcenia;
2) pobudzania uczniów – przyszłych pracowników branży motoryzacyjnej – do samodzielnego zdobywania, poszerzania i aktualizowania wiedzy oraz umiejętności (samokształcenia), jak również
do szlachetnego współzawodnictwa;
3) upowszechniania najnowszej wiedzy z zakresu techniki samochodowej oraz technologii napraw
pojazdów, jak również wzorców etyki zawodowej, a także rozwijania kultury technicznej;
4) zainspirowania rywalizacji między szkołami o profilu samochodowym i pokrewnych o miano
szkoły roku.
Podstawami prawnymi organizacji olimpiady są:
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002
Nr 13, poz. 125, z późn. zm.),
 § 31.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. 2015, poz. 673),
 § 31.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2017, poz. 1663).
Olimpiada jest finansowana ze środków własnych organizatora oraz ze środków pozyskanych od
ewentualnych sponsorów.
Tematyka olimpiady
Tematyka olimpiady obejmuje treści merytoryczne zawarte w podstawach programowych kształcenia
w zawodach technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych
i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz poszerza je o materiał uzupełniający, publikowany w ogólnodostępnej literaturze i czasopismach (mediach) specjalistycznych.
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników Olimpiady Techniki Samochodowej podano w załączniku 1 do regulaminu, a wykaz literatury obowiązującej uczestników Olimpiady Techniki Samochodowej – w załączniku 2 do regulaminu.
Słowniczek
W rozumieniu niniejszego regulaminu:
1) olimpiada – oznacza Olimpiadę Techniki Samochodowej organizowaną przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w Warszawie;
2) Komitet Główny – oznacza komitet powołany przez organizatora w trybie przewidzianym w § 2
ust. 2.2 regulaminu olimpiady;
3) Komisja Egzaminacyjna – oznacza komisję powołaną zgodnie z § 2 ust. 2.3 regulaminu olimpiady;
4) Komisja Szkolna – oznacza komisje powołane w szkołach zgodnie z § 2 ust. 2.4 regulaminu olimpiady;
5) finalista – oznacza ucznia zakwalifikowanego do III etapu olimpiady;
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6) laureat – oznacza finalistę, który zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w olimpiadzie;
7) opiekun merytoryczny – oznacza nauczyciela wydelegowanego przez szkołę do towarzyszenia
uczniom podczas II i III etapu olimpiady.

Rozdział I
Olimpiada i jej organizator
§ 1. Prawa i obowiązki organizatora
1.1. Organizatorem Olimpiady Techniki Samochodowej są Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności Spółka z o.o. w Warszawie przy współudziale redakcji czasopisma Auto Moto
Serwis. Adres organizatora to: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.,
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 52, tel. 22 849 23 24, fax 22 849 23 22,
e-mail: wkl@wkl.com.pl; strony internetowe, na których są publikowane informacje dot. olimpiady: http://www.wkl.com.pl oraz http://www.automotoserwis.com.pl.
W sprawach organizacyjnych należy zwracać się do Pana Krzysztofa Wiśniewskiego – Wiceprezesa Zarządu i Redaktora Naczelnego Wydawnictw Komunikacji i Łączności
Sp. z o.o. (tel. 22 849 23 24, e-mail: krzysztof.wisniewski@wkl.com.pl).
1.2. Zadania organizatora obejmują:
 zapewnienie przygotowania zadań na poszczególne etapy olimpiady;
 realizację olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej;
 zapewnienie obsługi olimpiady, w tym m.in. dystrybucję materiałów informacyjnych, rejestrowanie zgłoszeń, zapewnienie środków umożliwiających realizację zawodów, rezerwację
sal, rezerwację noclegów na etapie finałowym, organizację wyżywienia finalistów, organizację finału i uroczystego zakończenia olimpiady, prowadzenie rozliczeń finansowych;
 wspieranie Komitetu Głównego w przeprowadzeniu olimpiady;
 kontakt z uczestnikami, w tym m.in. rozsyłanie zaproszeń do szkół, wysyłanie materiałów
informacyjnych i pomocniczych do zorganizowania I etapu olimpiady, rozwiązywanie problemów i sporów;
 działania promocyjne upowszechniające olimpiadę, w tym w szczególności poprzez ogłoszenia o olimpiadzie publikowane na stronach internetowych organizatora i redakcji czasopisma Auto Moto Serwis oraz artykuły publikowane w miesięczniku Auto Moto Serwis.
1.3. Organizator ma prawo do:
 reprezentowania olimpiady na zewnątrz;
 nawiązywania współpracy z zewnętrznymi partnerami olimpiady;
 współpracy z Komitetem Głównym olimpiady na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazania powtórzenia zawodów w razie
ujawnienia istotnych nieprawidłowości lub rażącego naruszenia regulaminu olimpiady;
 rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących olimpiady oraz jej
uczestników.

§ 2. Struktura organizacyjna olimpiady
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2.1. Olimpiada Techniki Samochodowej ma zasięg ogólnopolski i jest oparta na modelu scentralizowanym.
2.2. Komitet Główny
2.2.1. Organizator powołuje Komitet Główny Olimpiady Techniki Samochodowej z siedzibą w Warszawie (ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa) odpowiedzialny za poziom merytoryczny i
przeprowadzenie olimpiady od strony merytorycznej. W skład Komitetu Głównego wchodzą
nauczyciele akademiccy wyższych uczelni technicznych kształcący w kierunku samochodowym, nauczyciele szkół oraz przedstawiciele organizatora − Wydawnictw Komunikacji i Łączności i redakcji czasopisma Auto Moto Serwis – specjaliści w dziedzinie techniki samochodowej. Komitet Główny liczy od 8 do 12 osób. Ostateczny skład Komitetu Głównego dla każdej
edycji olimpiady jest ustalany osobno przez organizatora. Skład osobowy Komitetu Głównego
jest podawany na stronach internetowych organizatora i redakcji czasopisma Auto Moto Serwis
w terminie do 31 stycznia roku, w którym odbywa się II i III etap olimpiady. Nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół i wydelegowani przedstawiciele organizatora oraz redakcji czasopisma Auto Moto Serwis wyrażają na piśmie zgodę na członkowstwo w Komitecie Głównym
każdej edycji olimpiady i podanie ich nazwisk jako członków tego komitetu do publicznej wiadomości we wszelkich informacjach dotyczących olimpiady, w tym na stronach internetowych.
2.2.2. Przewodniczący Komitetu Głównego, powoływany przez organizatora, jest pracownikiem naukowym wyższej uczelni technicznej – specjalistą w dziedzinie techniki samochodowej.
2.2.3. Komitet Główny odpowiada za:
 poziom merytoryczny olimpiady;
 przygotowanie zadań konkursowych II i III etapu (szczebla centralnego);
 przeprowadzenie zawodów od strony merytorycznej.
2.2.4. Komitet Główny ma prawo do:
 podejmowania wszelkich decyzji merytorycznych dotyczących olimpiady;
 rozstrzygania sporów wynikających z kwestii merytorycznych;
 powoływania Komisji Egzaminacyjnej oceniającej wykonywanie przez uczestników zadań
konkursowych podczas II i III etapu olimpiady;
 rozpatrywania odwołań uczestników II i III etapu olimpiady od decyzji Komisji Egzaminacyjnej w sprawach merytorycznych;
 wykluczenia z udziału w olimpiadzie na wniosek Komisji Egzaminacyjnej uczestników
II i III etapu, którzy rażąco naruszyli regulamin lub zasady współżycia społecznego.
2.2.5. Komitet Główny obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb w swej siedzibie
lub poza nią albo korespondencyjnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.2.6. Komitet Główny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
2.2.7. Komitet Główny gromadzi dokumentację dotyczącą olimpiady, a w szczególności:
1) dokumentację w sprawie powołania olimpiady,
2) listy obecności uczestników II i III etapu olimpiady,
3) prace pisemne uczestników zawodów (z zawodów II i III etapu olimpiady) z ostatnich 2 lat,
4) informatory olimpiady i tematy zawodów,
5) listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali laureata do olimpiady.

2.3. Komisja Egzaminacyjna
2.3.1. Komitet Główny olimpiady powołuje 6- do 15-osobowe Komisje Egzaminacyjne, które nadzorują zawody II i III etapu olimpiady oraz oceniają wykonane przez uczestników zadania kon-
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kursowe. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą m.in. nauczyciele akademiccy oraz specjaliści praktycy z zakresu techniki samochodowej.
2.3.2. Zadania Komisji Egzaminacyjnej stanowią:
 sprawdzenie testów egzaminacyjnych i ustalenie wyników II etapu olimpiady;
 sprawdzenie wykonania zadań przez uczestników i ustalenie wyników III etapu olimpiady;
 ustalenie łącznych wyników uzyskanych przez każdego z finalistów i laureatów podczas całej edycji olimpiady.
2.4. Komisje Szkolne
2.4.1. Szkolne komisje konkursowe powołują dyrektorzy szkół spośród nauczycieli przedmiotów
zawodowych w składzie co najmniej trzyosobowym.
2.4.2. Zadania Komisji Szkolnej stanowią:
 przygotowanie zadań i przeprowadzenie eliminacji I etapu olimpiady;
 wyłonienie 3 najlepszych uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w zawodach na dalszych etapach olimpiady;
 przygotowanie informacji o liczbie uczniów, która brała udział w I etapie olimpiady, oraz
imiennego zgłoszenia udziału trzech najlepszych uczniów i ich opiekunów w II etapie olimpiady w celu dokonania formalnego ich zgłoszenia Komitetowi Głównemu przez dyrektora
szkoły.

Rozdział II
Organizacja olimpiady
§ 3. Uczestnicy olimpiady
3.1. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie polskich szkół kształcący się w zawodach technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych, którzy brali udział w eliminacjach szkolnych, uzyskali trzy najlepsze
wyniki w swojej szkole i zostali zgłoszeni do II etapu olimpiady przez dyrektora tej szkoły.
3.2. Uczestnikami olimpiady mogą być również uczniowie polskich szkół o pokrewnych kierunkach kształcenia zawodowego, wykazujący zainteresowania, wiedzę i uzdolnienia w zakresie
techniki samochodowej, którzy brali udział w eliminacjach szkolnych, uzyskali trzy najlepsze
wyniki w swojej szkole i zostali zgłoszeni do II etapu olimpiady przez dyrektora tej szkoły.
3.3. Uczestnicy są zobowiązani do:
 stawienia się w miejscu wyznaczonym do odbycia II i III etapu olimpiady na pół godziny
przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia sprawdzianów w celu rejestracji swej obecności;
 posiadania przy sobie legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub innego dokumentu ze
zdjęciem;
 zapoznania się z regulaminem;
 przestrzegania regulaminu i poleceń organizatorów;
 samodzielnego wykonywania zadań;
 niekorzystania z żadnych własnych pomocy naukowych i technicznych podczas rozwiązywania zadań;
 przestrzegania zasad współżycia społecznego, okazywania szacunku innym osobom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności oraz godnego, kulturalnego zachowania się;
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 wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora olimpiady
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
 informowania organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w olimpiadzie i wszelkich sprawach
wiadomych uczestnikom, które mogą mieć wpływ na przebieg olimpiady.
3.4. Uczestnicy mają prawo do:
 udziału w II i III etapie olimpiady po zakwalifikowaniu się do nich w etapie szkolnym;
 sprawiedliwej i obiektywnej oceny wykonanych przez nich zadań;
 zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia ucznia i jego
opiekuna merytorycznego w miarę środków posiadanych przez organizatora olimpiady;
 odwołania od decyzji komisji konkursowej w I etapie oraz komisji egzaminacyjnej
w II i III etapie olimpiady zgodnie z § 6 regulaminu olimpiady.

§ 4. Organizacja zawodów
4.1. Zawody olimpiady mają charakter indywidualny, lecz prowadzi się także klasyfikację zespołową.
4.2. Zawody indywidualne
4.2.1. Zawody są organizowane przez Komitet Główny.
4.2.2. Zawody są trójstopniowe.
4.2.3. Zawody I stopnia odbywają się w szkołach i mają na celu wyłonienie najlepszych uczniów,
którzy będą brali udział w dalszych etapach olimpiady z ramienia szkoły, do której uczęszczają. Szkoła deleguje uczniów na podstawie wyników współzawodnictwa zorganizowanego we
własnym zakresie. Może się to odbywać jako pisemny sprawdzian z wykorzystaniem testów
wielokrotnego wyboru lub w inny jednoznaczny sposób określony przez komisję szkolną powołaną przez dyrektora szkoły. Zakres tematyczny pytań powinien odpowiadać programowi
merytorycznemu olimpiady.
Dane dotyczące uczniów zakwalifikowanych do II etapu olimpiady i ich opiekunów szkoła
przesyła organizatorowi nie później niż na dwa tygodnie przed ogłoszonym terminem II etapu.
Dopuszcza się zgłoszenie do 3 uczniów reprezentujących jedną szkołę. Jeżeli szkoła zgłosi
więcej uczniów i pomimo wezwania organizatorów nie ograniczy ich liczby w wyznaczonym
terminie, z olimpiady zostaną wykluczeni uczniowie poza pierwszymi trzema figurującymi na
zgłoszonej przez szkołę liście. Zespoły szkół mogą zgłaszać do 3 uczniów
z każdej swojej szkoły (np. technikum i szkoły branżowej I stopnia) pod warunkiem przeprowadzenia odrębnych eliminacji szkolnych w każdej z tych szkół.
4.2.4. Zawody II stopnia (półfinał) olimpiady (testowy sprawdzian wiedzy teoretycznej) odbywają
się w salach Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
w Warszawie. Biorą w nim udział uczniowie wyłonieni w zawodach I stopnia. Zawody
II stopnia polegają na pisemnym rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru przygotowanego
przez Komitet Główny olimpiady. Propozycje pytań testowych opracowują członkowie Komitetu Głównego. Każde pytanie zawiera cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Ostateczny wybór pytań do zestawu i ich ocenę punktową (1, 2 lub 3 punkty) zatwierdza
Komitet Główny olimpiady. Zakres pytań odpowiada tematyce olimpiady. Test składa się z ok.
40 pytań o wartości ok. 80 punktów. Czas pisania testu wynosi 45 minut.
Uczestnicy powinni mieć przy sobie dowody osobiste lub inne dokumenty ze zdjęciem umożliwiające identyfikację.
Podczas pisania testu korzystanie z wszelkich pomocy jest zabronione, a telefony komórkowe
powinny być wyłączone.
Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Komitet Główny olimpiady, liczy od 9 do 15 osób.
Komisja Egzaminacyjna ocenia odpowiedzi uczestników na podstawie przygotowanych sza5

blonów zawierających zróżnicowaną (w zależności od stopnia trudności pytania) ocenę punktową odpowiedzi na każde pytanie. Za odpowiedź na każde pytanie uczestnik może otrzymać
tylko albo 0 punktów, gdy odpowiedział nieprawidłowo, albo liczbę punktów przyznanych za
prawidłową odpowiedź (1, 2 lub 3).
W razie naruszenia regulaminu (np. wykrycia niesamodzielnej pracy, tzw. ściągania) członkowie Komisji Egzaminacyjnej mają prawo poczynić odpowiednie adnotacje na egzemplarzu testowym uczestnika, a w skrajnym wypadku (np. dwukrotnego wykrycia ściągania) zdyskwalifikować uczestnika.
Do III (ostatniego) etapu przechodzi 10 uczniów-finalistów, którzy uzyskali największą liczbę
punktów ze sprawdzianu testowego. Jeżeli najmniejszą liczbę punktów, kwalifikującą w danej
edycji olimpiady do zajęcia miejsca wśród 10 finalistów, zdobyło więcej uczniów niż pozostało
miejsc dla uzyskujących taką liczbę punktów, liczba finalistów ulega zwiększeniu i wszyscy ci
uczniowie przechodzą do III etapu.
Wyniki II etapu olimpiady Komitet Główny ogłasza na stronach internetowych organizatorów
olimpiady w terminie do 3 dni od dnia pisania testu.
4.2.5. Zawody III stopnia (finałowy etap praktyczny) odbywają się w Warszawie w miejscu wyznaczonym przez Komitet Główny olimpiady.
O miejscu przeprowadzenia III etapu olimpiady uczniowie-finaliści i ich opiekunowie są powiadamiani indywidualnie przez organizatora.
Zawody III stopnia polegają na wykonaniu dwóch zadań praktycznych z zakresu diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych. Każde zadanie ma wartość ok. 20 punktów. Czas
wykonania każdego zadania jest ograniczony i wynosi 15 minut.
Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Komitet Główny olimpiady, liczy od 6 do 9 osób.
Ostateczną klasyfikację każdego finalisty ustala się, sumując liczbę punktów zdobytych w III
etapie z liczbą punktów zdobytych w etapie II olimpiady.
Laureatami olimpiady zostaje 3 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów po zsumowaniu wyników II i III etapu olimpiady.
Wyniki olimpiady Komitet Główny ogłasza ustnie w dniu zawodów oraz na stronach internetowych organizatorów olimpiady w terminie do 3 dni od przeprowadzenia finału.
4.3. Klasyfikacja zespołowa
Klasyfikację zespołową prowadzi się w celu wyłonienia Samochodowej Szkoły Roku.
Tytuł „Samochodowej Szkoły Roku” otrzymuje ta szkoła, której dwaj uczniowie zdobędą łącznie największą liczbę punktów z II i III etapu olimpiady, pod warunkiem że przynajmniej jeden
uczeń przejdzie do III etapu.
4.4. Terminarz poszczególnych etapów olimpiady ustala Komitet Główny.

§ 5. Przepisy szczegółowe
5.1. Udział osób niepełnosprawnych
Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach umożliwić i ułatwić uczestnictwo w zawodach osobom niepełnosprawnym. Szkoły, zgłaszając do
udziału w II etapie olimpiady ucznia, który jest niepełnosprawny i wymaga szczególnej opieki
lub szczególnego potraktowania podczas zawodów, jest obowiązana podać to
w zgłoszeniu, opisując jakiego specjalnego traktowania wymaga uczestnik i zapewnić uczniowi
odpowiednią opiekę podczas podróży i pobytu na II i III etapie olimpiady.
5.2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe
5.2.1. Uczestnicy, którzy z powodu choroby, wypadku losowego albo z powodu innych ważnych
przyczyn (np. uczestnictwa w tym samym terminie w innej olimpiadzie) nie przybędą na II lub
III etap olimpiady, nie będą mogli odbyć zawodów w innym terminie.
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5.2.2. Zamiast ucznia, który z powyższych przyczyn nie może wziąć udziału w II etapie olimpiady,
udział w II etapie może brać inny uczeń tej samej szkoły, który w eliminacjach szkolnych
uzyskał kolejny najlepszy wynik po pierwszej trójce i został wydelegowany przez dyrektora
szkoły.
5.2.3. W razie nagłej choroby uczestnika lub w innych wypadkach losowych uniemożliwiających
udział w III etapie olimpiady zastępstwo nie jest możliwe. Uczestnik, który nie stawił się w III
etapie, zachowuje prawa finalisty. Za oba zadania w zawodach III stopnia otrzymuje zerową
punktację, a w ostatecznej klasyfikacji zachowuje punkty zdobyte w zawodach II stopnia.
5.3. Dyskwalifikacja
Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik zawodów II lub III stopnia może zostać zdyskwalifikowany decyzją Komisji Egzaminacyjnej podjętą w porozumieniu z Komitetem Głównym.
Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z dalszego udziału w zawodach przez Komisję Egzaminacyjną jeżeli:
a) podczas II lub III etapu naruszyli regulamin;
b) zachowanie uczestnika podczas zawodów olimpiady jest rażąco niezgodne z zasadami
współżycia społecznego (bójki, obelgi itp.).
5.4. Od decyzji Komisji Egzaminacyjnej o dyskwalifikacji nie służy odwołanie – jest ona ostateczna.
5.5. Odebranie uprawnień
Finaliście olimpiady, który został zdyskwalifikowany podczas III etapu, nie przysługują nagrody i uprawnienia przewidziane w przepisach wymienionych w § 8 i § 9 niniejszego regulaminu.

§ 6. Tryb odwoławczy
6.1. Uczestnik, który uważa, że uzyskany przez niego podczas zawodów wynik nie odzwierciedla
poziomu jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo
do złożenia odwołania.
6.2. Odwołanie od decyzji szkolnej komisji konkursowej przeprowadzającej I etap olimpiady składa
się do dyrektora szkoły. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
6.3. Odwołanie od decyzji Komisji Egzaminacyjnej dotyczące II etapu olimpiady składa się do
przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 7 dni (decyduje data stempla pocztowego)
od ogłoszenia decyzji Komisji.
6.4. Odwołanie od decyzji Komisji Egzaminacyjnej dotyczące II etapu olimpiady składa się na piśmie, przesyłając je listem poleconym pod adresem Komitetu Głównego olimpiady za potwierdzeniem odbioru, pocztą elektroniczną pod adresem krzysztof.wisniewski@wkl.com.pl lub
osobiście w siedzibie Komitetu Głównego olimpiady. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie, szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.
6.5. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie od decyzji Komisji Egzaminacyjnej
dotyczące II etapu olimpiady i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie
dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź udzielana
jest na piśmie i przesyłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Głównego jest ostateczna.
6.6. Po wpłynięciu odwołania od decyzji Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej II etapu olimpiady
Przewodniczący Komitetu Głównego, osobiście lub przez wyznaczoną osobę, jest zobowiązany
do wyjaśnienia wszystkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.
6.7. Jeżeli okaże się, że odwołanie jest zasadne, Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje
sposób realizacji odwołania, informując o swej decyzji przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej zawodów II stopnia.

7

6.8. Odwołanie od decyzji o wyłonieniu laureatów w III etapie olimpiady uczestnik składa ustnie do
protokołu, niezwłocznie po podaniu do wiadomości listy laureatów podczas spotkania połączonego z rozdaniem nagród. W takim wypadku Przewodniczący Komitetu Głównego niezwłocznie zwołuje posiedzenie Komitetu Głównego i Komisji Egzaminacyjnej celem jego rozpatrzenia. Komitet Główny podejmuje decyzję niezwłocznie podczas zarządzonej w tym celu przerwy w spotkaniu finalistów i ogłasza ją ustnie zebranym. Ta decyzja Komitetu Głównego jest
ostateczna i nie służy od niej dalsze odwołanie.

§ 7. Dokumentacja przebiegu zawodów I, II i III stopnia
7.1. Zawody I, II i III stopnia są dokumentowane.
7.2. Dokumentację zawodów I stopnia prowadzi szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły uczestniczącej w olimpiadzie. Organizator olimpiady otrzymuje zgłoszenie
uczniów wyłonionych w I etapie zawodów podpisane przez dyrektora szkoły.
7.3. Ocena testów pisemnych w zawodach II stopnia jest uwidaczniana na każdym arkuszu testu
oraz na zbiorczym wykazie wyników stanowiącym załącznik do protokołu Komisji Egzaminacyjnej.
7.4. Zawody III stopnia (egzamin praktyczny) są dokumentowane kartami zadań wypełnianymi
przez uczestników, kartami ocen wypełnianymi przez członków Komisji Egzaminacyjnej
i protokołem Komisji Egzaminacyjnej oraz zbiorczą kartą wyników podsumowującą punkty
zdobyte w półfinale i finale przez poszczególnych finalistów, których suma stanowi ostateczny
wynik uzyskany w danej edycji zawodów.

Rozdział III
Nagrody i uprawnienia
§ 8. Nagrody
8.1. W klasyfikacji wyników uczestników olimpiady stosuje się następujące terminy:
– finalista – uczestnik, który uzyskał liczbę punktów wystarczającą do zakwalifikowania się
do zawodów III stopnia (finałowych),
– laureat – finalista, który zajął 1., 2. lub 3. miejsce w zawodach.
8.2. Trzej uczniowie-laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody indywidualne.
8.3. Wszyscy uczniowie-finaliści otrzymują listy gratulacyjne oraz upominki od sponsorów
i organizatorów.
8.3. Wszyscy opiekunowie finalistów otrzymują listy gratulacyjne od organizatorów oraz upominki
od sponsorów.
8.4. Zwycięska szkoła otrzymuje dyplom nominacyjny z tytułem „Samochodowej Szkoły Roku”
oraz wyposażenie dydaktyczne lub warsztatowe.

§ 9. Uprawnienia
9.1. Uprawnienia laureatów i finalistów określono w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2015 r. oraz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2015,
poz. 673 oraz Dz. U. 2017, poz. 1663). Zgodnie z postanowieniami § 31.1 tych rozporządzeń
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uczniowie – laureaci i finaliści Olimpiady Techniki Samochodowej, na podstawie zaświadczenia wydanego przez organizatorów, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.
9.2 Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata lub finalisty jest zaświadczenie,
którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
9.3. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w II i III etapie są zwalniani z zajęć szkolnych na czas
niezbędny do udziału w olimpiadzie.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 10. Postanowienia końcowe
10.1. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny
w porozumieniu z organizatorem zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
10.2. Informacje dotyczące olimpiady są zamieszczane na stronach internetowych
organizatora (http://www.wkl.com.pl) i redakcji czasopisma Auto Moto Serwis
(http://www.automotoserwis.com.pl).
10.3. Niniejszy regulamin obowiązuje w stosunku do XX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Techniki
Samochodowej organizowanej w roku szkolnym 2018/2019 i następnych olimpiad organizowanych w kolejnych latach.
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