
VERSENYSZABÁLYZAT 

"YOUNG CAR MECHANIC NEMZETKÖZI DÖNTŐ 2022" 
 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A "YOUNG CAR MECHANIC 2022 nemzetközi döntőjének" (a továbbiakban: "Verseny") 
versenyszabályzata meghatározza a verseny résztvevőinek jogait és kötelezettségeit. 

1.2. A versenyt az Inter Cars S.A. szervezi, székhelye Varsóban, a ul. Powsińska 64, 02-903 Varsó, 
bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás gazdasági társaságok nyilvántartásába, amelyet 

Varsó fővárosának kerületi bírósága Varsóban, az Országos Bírósági Nyilvántartás XIII. 

kereskedelmi osztálya vezet, KRS 0000008734 szám alatt, 28.336.200,00 PLN befizetett 
alaptőkével, NIP (adószám): 1181452946 (a "Szervező"). 

1.3. A verseny Magyarország területén, Győrben kerül megrendezésre 2022.06.24-26-án. 

 

2. A VERSENYBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 
 

2.1. A versenyen történő részvétel önkéntes és ingyenes 

2.2. Kizárólag a "YOUNG CAR MECHANIC 2022" verseny nemzeti válogatóinak 3. szakaszának 
(nemzeti döntő) 1. helyezettjei, akik teljes jogképességgel rendelkeznek, vehetnek részt a 

versenyen Bulgáriából, Horvátországból, Észtországból, Magyarországról, Litvániából, 
Lettországból, Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából. (továbbiakban: a 

“Résztvevők” vagy a “Résztvevő”). Amennyiben a nemzeti válogatók 3. szakaszának 

(országos döntő) 1. helyezettjei nem tudnak részt venni a versenyen, a Szervező fenntartja 
magának a jogot, hogy döntése értelmében a 2. (illetve 3.) helyezettek helyettük részt 

vehessenek a versenyen. A versenyen való részvétel feltétele a versenyre való regisztráció (a 
részvételre való jelentkezés) legkésőbb 2 héttel a verseny előtt, valamint a regisztráció során 

személyazonosító okmány (útlevél, jogosítvány vagy személyi igazolvány), diákigazolvány 
bemutatása. Nem vehetnek részt a Versenyen azok a személyek, akik a korábbi években részt 

vettek a nemzeti válogató és/vagy nemzetközi döntő 3. szakaszában (nemzeti döntő). 

2.3. A Résztvevő számára a versenyhez való csatlakozás (és a versenyben maradás) szükséges 
feltételei a következők: 

2.3.1. A Résztvevő által történő adatszolgáltatás és a nyilatkozatok benyújtása, amelyek tartalma 
megfelel a szabályzat 1. számú mellékletét képező résztvevői nyilatkozat mintájának; továbbá 

2.3.2. A biztonsági szabályok szigorú betartása; a biztonsági részvételi szabályok aktuális változata a 

Szabályzat 2. számú mellékletét képezi; a Szervező azonban fenntartja a jogot, hogy a 
biztonsági részvételi szabályok rendelkezéseit minden olyan esetben módosítsa, amikor ez 

szükséges vagy tanácsos a jelenlegi helyzet COVID-19-hez kapcsolódó változások miatt, 
különösen az esetek számának növekedése vagy csökkenése, a közigazgatási szervek, 

nemzetközi vagy nemzeti szervezetek vagy más szervezetek által kiadott új iránymutatások 

és/vagy ajánlások, fontos körülményes változások miatt; 
2.3.3. A Szervező kérésére - érintés nélküli testmérésen és/vagy jelzett COVID-19 vizsgálaton kell részt 

vennie (a vizsgálat költségeit a Szervező maga viseli); ilyen esetben a COVID-19 vizsgálatot egy 
magyarországi vagy származási országbeli szakorvosi központban, szakképzett egészségügyi 

személyzet által és az orvosi protokollal összhangban kell elvégezni..  
 

3. A VERSENY 

 
3.1. A verseny olyan gyakorlati feladatokból áll, amelyek a jármű vagy a gyakorló modell hibáinak 

diagnosztikáját és/vagy az elhárítás módjának meghatározását, illetve fizikai javítások 
elvégzését foglalják magukban (a továbbiakban: "Döntő Feladatok").  

3.2. Minden résztvevőnek ugyanazokat a döntő feladatokat kell végrehajtania. A sorrend sorsolás 

alapján dől el (az első Döntő Feladat), majd rotációs rendszer következik.  
3.3. A verseny nyelve angol, azonban a Résztvevők a verseny során a végső feladatokra vonatkozó 

összefoglaló/fontos információk anyanyelvükön is elérhetők lesznek. Az angol nyelven való 
kommunikáció előnyös, bár az angol nyelvtudás önmagában nincs hatással az értékelésre. Csak 



a Bíró kérhet fordítási segítséget a Szervezőtől és/vagy további magyarázatokat/fordításokat, 

valamint értékelheti az interakciók eredményre gyakorolt hatását. 
3.4. Mielőtt a Résztvevők megkezdenék az egyes Döntő Feladatok elvégzését, a Szervező biztosítja 

számukra a szükséges felszereléseket és szerszámokat. A Szervezők biztosítják a Résztvevők 
számára az adott Döntő Feladatban való részvételhez kötelezően előírt védő-/munkaruházatot 

(kivéve a védőcipőt, amelyet a Résztvevőknek a biztonsági részvételi szabályokban 

meghatározott szabályok szerint kell használniuk).   
3.5. Minden Résztvevőnek 45 perc áll rendelkezésére a Döntő Feladatok teljesítésére, és az idő a 

kezdési időpont bejelentésétől kezdődik. Az a Résztvevő, aki a tervezett idő lejárta előtt 
teljesítette a döntő feladatot, jelezze ezt a Bírónak, és maradjon a teljesítés helyén, amíg a 

Szervező más utasítást nem ad. 
3.6. A Szervező a Döntő Feladat megkezdése előtt (szükség szerint) eligazíthatja a Résztvevőt a 

kötelező munkahelyi munkavédelmi szabályokról, és kérheti, hogy azok átvételét aláírásával 

igazolja. Az egyes Döntő Feladatok során a Résztvevőt bármikor meg lehet állítani vagy utasítani 
lehet abban az esetben, ha viselkedése/teljesítménye kárt okozhat az autóban/modellben vagy 

annak alkatrészeiben.  
3.7. A Résztvevők vállalják, hogy minden Döntő Feladatot önállóan, kizárólag saját tudásukra, 

képességeikre és tapasztalatukra támaszkodva, a Szervező által kifejezetten nem engedélyezett 

anyagok felhasználásával teljesítenek. A verseny során a Résztvevőknek a tisztességes verseny 
és a kölcsönös tisztelet elvei szerint kell eljárniuk.  

3.8. A győzteseket a Szervező által kijelölt személyekből álló versenybizottság választja ki (akik a 
saját szakterületük elismert szakértői) (a továbbiakban: külön-külön "Bíró" és együttesen 

"Versenybizottság"), akik a következőket tekintik át:  
3.8.1. A Döntő Feladatok értékelése 50 pontos rendszerben történik. 

a. 0 pont – minimum; 

b. 50 pont – maximum 
3.8.2. Az egyes Döntő Feladatokra adott pontszámok megadásakor három kritérium kerül figyelembe 

vételre: 
a. Az ügyfél tulajdonához való hozzáállás; 

b. Munkavédelmi eszközök használata; 

c. Munkakultúra. 
Minden egyes Döntő Feladatot egy Bíró értékelhet az összes Résztvevő számára. Az adott Döntő 

Feladat bírója csak a Szervező döntése alapján cserélhető le. A Döntő Feladatokat közvetlenül 
azután értékelik és magyarázzák el, hogy a Résztvevők befejezték az egyes Döntő Feladatokat. 

A kiosztott pontok száma a fent megadott kritériumok teljesítésének módjától és a teljesítés 

minőségétől, valamint - amennyiben a Döntő Feladat nem teljesül - a teljesítés mértékétől függ. 
A verseny győztesei a kapott pontok alapján kerülnek meghatározásra. Ha több Résztvevő 

azonos pontszámot ért el, akkor a helyezést a Döntő Feladatokra fordított összes idő alapján 
határozzák meg. Az egyes Döntő Feladatok teljesítése után jegyzőkönyv készül, amely 

tartalmazza a megszerzett pontok számát és a teljesítés idejét, és amelyet a Résztvevőnek és 
egy Bírónak alá kell írnia. A résztvevő teljesítményével vagy annak értékelésével kapcsolatos 

bármilyen kétséget, fenntartást és/vagy kérdést a jegyzőkönyv aláírása előtt azonnal és 

közvetlenül az érintett Bírónak kell felvetni. A Döntő Feladat értékelőlapjának aláírása 
megerősítésnek minősül, hogy az eredményeket bejelentették és elmagyarázták, és nincsenek 

kétségek, fenntartások és/vagy kérdések a pontozással kapcsolatban.. 
3.9. A Résztvevő által a Döntő Feladatok végrehajtása során a munkaállomáson csak egy, a 

résztvevőt értékelő Bíró lehet jelen. Más harmadik személyek, különösen a tanárok jelenléte 

nem megengedett..  

3.10. A Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül senki sem rögzítheti semmilyen formában a 

Versenyt (vagy annak bármely részét).  A Szervező jogosult a Verseny egészét és/vagy egyes 

részeit rögzíteni, különösen a résztvevők és a Szervező képviselőjének interakcióit lehet 

rögzíteni (video- és/vagy hangfelvételen). 

3.11. A Versenybizottság összesen 3 győztest választ ki, akiket az I-től a III. helyig (a továbbiakban: 

"A Döntősök") jutalmaz.  
 

 

 



4. DÍJAK 

 
4.1. A verseny megnyeréséért járó díjakat a Döntős, a Döntős által látogatott iskola (a továbbiakban: 

"Iskola") és a Döntőst a versenyre felkészítő tanár (a továbbiakban: "Tanár") kapja.”). 
4.2. A díjak a következők: 

4.2.1. Az 1. helyezésért, a díjazás összértéke EUR 5 500, a következőképpen: 

a. EUR 2 000 készpénz a Döntős diáknak; 
b. EUR 1 500 készpénz a Tanárnak; 

c. a Szervező által megjelölt választékból bármely kiválasztott eszköz - nettó EUR 2 000 
összértékben (ÁFA nélküli összeg) - az Iskola számára. 

4.2.2. A 2. helyezésért, a díjazás összértéke EUR 4 000, a következőképpen: 
a. EUR 1 500 készpénz a Döntős diáknak; 

b. EUR 1 000 készpénz a Tanárnak; 

c. a Szervező által megjelölt választékból bármely kiválasztott eszköz - nettó EUR 1 500 
összértékben (ÁFA nélküli összeg) - az Iskola számára. 

4.2.3. A 3. helyezésért, a díjazás összértéke EUR 2 500, a következőképpen: 
a. EUR 1 000 készpénz a Döntős diáknak; 

b. EUR 500 készpénz a Tanárnak; 

c. a Szervező által megjelölt választékból bármely kiválasztott eszköz - nettó EUR 1 000 
összértékben (ÁFA nélküli összeg) - az Iskola számára. 

4.3. Ezenkívül a verseny egyik partneréhez szervezett tanulmányi kiránduláson vehet részt minden 
Résztvevő és tanáraik. A Szervező a verseny során ismerteti a kiránduláson való részvétel 

feltételeit.   
4.4. A kétségek elkerülése végett, az utazás és az egyéb nem pénzbeli nyeremények nem válthatók 

át készpénzre. 

4.5. A pénzdíjakat a Döntősök és a Tanárok által megadott bankszámlaszámokra a kifizetéshez 
szükséges adatoknak a Szervezőhöz történő beérkezéstől számított 7 napon belül utalják át. Az 

adatokat a Döntős és a Tanár írásban, az alábbi táblázat kitöltésével jelzi a Verseny hivatos 
eredményhirdetését követően.:  

 

Kijelentem, hogy bankszámlával 
rendelkezem a következő banknál 

 

Bankszámla száma  

IBAN  

Bank SWIFT Code  

 
A Szervező nem vállal felelősséget a fizetés elmaradásáért vagy késedelmes fizetésért, ha az 

azért következett be, mert a Döntős vagy a Tanár téves személyes adatokat (név, vezetéknév, 
cím) vagy helytelen bankszámlaszámot vagy más, a fizetés teljesítéséhez szükséges adatot 

tévesen adott meg (vagy nem adott meg ilyen adatokat). 

4.6. Az iskolák az elnyert díjakat a verseny eredményhirdetésétől számított legfeljebb három 
hónapon belül használhatják fel..  

4.7. Ha a verseny Szervezője a törvény erejénél fogva köteles a Résztvevőnek odaítélt nyeremény 
után járó jövedelemadó 10%-át beszedni, akkor az adott nyeremény értékének 11,11%-át 

kitevő további pénzjutalom kerül kiosztásra. Az említett kiegészítő pénzjutalom nem kerül 

kifizetésre a Résztvevőnek.. 
4.8. Az egyéb pénzdíjat a Verseny szervezője a verseny díja után fizetendő adóként az adóhivatalnak 

utalja át. A Verseny Résztvevője (Döntős vagy Tanár) nem jogosult további díjazás 
igénybevételére. 

4.9. Az Iskola által kapott díjakat nem növelik a törvényben előért jövedelemadó fedezésére szolgáló 
kiegészítő pénzügyi díjjal. Az Iskoláknak a Pályázaton elnyert nyeremény után keletkező 

jövedelemadót a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően önállóan kell elszámolniuk (a 

kétségek elkerülése végett, ha a jogszabályi előírások alapján az Iskola köteles ezt megtenni).). 
4.10. A nyeremény átvételéhez a verseny Résztvevői (Döntősök, Tanárok és Iskolák) kötelesek a 

Szervező rendelkezésére bocsátani egy érvényes és hatályos adóügyi illetőségi igazolást, 
amelyet a Résztvevő lakóhelye szerinti ország jogszabályainak megfelelően, valamint a 



Lengyelország és a Résztvevők országa közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 

értelmében kiállítottak.. 
4.11. Amennyiben a nyereményt a Szervezőn kívül álló okok miatt nem lehet átadni, a nyeremény 

elveszik. 
 

5. PANASZOK 

 
5.1. A Versennyel kapcsolatos panaszokat a megfelelő indoklással együtt kizárólag a Résztvevő 

nyújthatja be a Szervezőnek küldött e-mail formájában.  
ycm@intercars.eu e-mail címre, a verseny időtartama alatt és annak befejezését követő három 

napon belül. A fenti időpont után a Szervezőhöz beérkező panaszokat nem vesszük figyelembe. 
5.2. A panasznak az ok megjelölésén kívül a következő megjegyzést kell tartalmaznia: panasz - 

"International Finales YOUNG CAR MECHANIC 2022" verseny, valamint a panaszt benyújtó 

személy családi és utónevét, és a levelezési címet. 
5.3. A benyújtott panaszokat a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított 21 

napon belül megvizsgálja. 
5.4. Az érdekelt feleket e-mailben vagy ajánlott levélben küldött írásbeli értesítésben értesítik a 

panasz megoldásáról, legkésőbb a panasz megoldásától számított 14 napon belül. 

 
6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

 
6.1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletből ("GDPR") 

eredő tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó információkat (tájékoztatási záradék) a Szabályzat 1. számú mellékletét képező 
Résztvevői nyilatkozat sablonja tartalmazza, valamint a regisztrációs űrlapon is szerepel. 

 
7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

7.1. A Szervezőnek bármikor jogában áll kizárni a Résztvevőt a versenyből (beleértve a díj 
odaítélésének megtagadását) és/vagy büntetőpontokat kiszabni a végső feladatok pontozásakor 

(akár a maximális pontszámig) a szabályok rendelkezéseinek megsértése esetén, különösen (de 
nem kizárólagosan), ha a résztvevő megsérti a szabályok 3.7. pontjának rendelkezéseit.  

7.2. A szabályzat elérhető a szervező irodájában és az alábbi honlapon:  

www.youngcarmechanic.com  
7.3. A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat rendelkezéseinek (beleértve a mellékleteket is) 

módosítására, feltéve, hogy a bevezetett módosítások nem sértik a résztvevők által a verseny 
során szerzett jogokat (ez a fenntartás nem vonatkozik a 2.3.2. Szabályzatban jelzett 

helyzetekre). A frissített változat a 7.2. pontban említettek szerint a honlapon való közzétételtől 
kezdve lép hatályba (bármikor a Szabályzat legfrissebb frissített változata alkalmazandó). 

7.4. A reklám- és promóciós anyagokban a Versennyel kapcsolatban rendelkezésre álló minden 

információ kizárólag tájékoztató jellegű. Kizárólag e Szabályzat rendelkezései kötelező 
érvényűek. 

7.5. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy 
a szükséges szabályokat és utasításokat pontosítja és kiegészítse, beleértve a Verseny teljes 

időtartama alatt folyamatosan (a Verseny sajátos szempontjait illetően). A fentieknek az összes 

Résztvevő egyenlőségének elvével összhangban kell történniük, és nem lehetnek diszkriminatív 
jellegűek. A szabályzatban vagy a Szervező szabályzatában és utasításaiban nem szabályozott 

kérdésekben a lengyel jog rendelkezései, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
alkalmazandók. 

7.6. A Szervező elérhetősége: ycm@intercars.eu. 
 

 

 

 

http://www.youngcarmechanic./
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Melléklet No. 1 

 
RÉSZVÉTELI NYILATKOZAT 

YOUNG CAR MECHANIC 2022 VERSENY 

I, az aláíró: 

Keresztnév és vezetéknév   

Lakcím  

Születés helye és ideje  

Személyi szám vagy egyéb 
személyi azonosító szám 

 

 

Telefonszám  

 
_____________________________________________________ 

hely, dátum és a résztvevő olvasható aláírása 

 

a) kijelentem, hogy megismertem a "YOUNG CAR MECHANIC 2022 nemzetközi döntőjének" (a "Verseny") 
szabályait, elfogadom annak feltételeit, és részt kívánok venni az Inter Cars S.A. által szervezett 

versenyen, amelynek székhelye Varsóban van, a ul. Powsińska 64, 02-903 Varsó; 

 

_____________________________________________________ 
                                                                  hely, dátum és a résztvevő olvasható aláírása 

 

b) Hozzájárulok ahhoz, hogy a versenyen való részvételemmel kapcsolatban nevem és vezetéknevem a 
versenyre és annak eredményeire vonatkozó hirdetésekben, előzetesekben és tájékoztatókban 

megjelenjen; 

_____________________________________________________ 

hely, dátum és a résztvevő olvasható aláírása 

 

c) Hozzájárulok a verseny során rögzített képmásom (és különösen a fényképek, felvételek) 

felhasználásához. Ez a hozzájárulás magában foglalja a képmásomat tartalmazó fényképek, filmek 
vagy más formák időben és területileg korlátlanul és térítésmentesen történő felhasználását bármilyen 

adathordozón keresztül a Szervező tájékoztatási, promóciós és beszámolási célokra. A hozzájárulás 

magában foglalja a képmásom rögzítését információs és promóciós anyagokban, az olyan művekkel 
és hordozókkal való kereskedelmet, amelyeken a képmás rögzítésre került, a képmás sokszorosítását 

minden jelenleg rendelkezésre álló technikával és módszerrel, terjesztését és közzétételét, más 
személyek képmásaival együtt, elektronikus médiában, különösen honlapokon, brosúrákban, 

szórólapokon vagy a Szervezőnek a versenyt dokumentáló bármely más információs anyagában. 

 

_____________________________________________________ 

hely, dátum és a résztvevő olvasható aláírása 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ YCM VERSENY RÉSZTVEVŐJÉNEK SZEMÉLYES ADATAINAK 
FELDOLGOZÁSÁRÓL 

A személyes adatok kezelője az Inter Cars S.A., székhelye Varsó, ul. Powsińska 64, 02-903 Varsó. Az 

adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki a következő címen érhető el:  
iod@intercars.eu 

 
 

mailto:iod@intercars.eu


Az adatok feldolgozása a következő célokból történik: 

a) verseny lebonyolítása, beleértve a nyeremény átadását a nyerteseknek és a résztvevők képének 
közzétételét (jogalap - az adatkezelő jogos érdeke - a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), 

b) a nyerteseknek odaítélt nyeremények elszámolása (jogalap - az adatkezelőt az adójog területén 
terhelő jogi kötelezettség teljesítése - a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja); 

c) panaszok elbírálása (jogalap - az adatkezelő jogos érdeke - RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 

Az adatok megadása a versenyen való részvételhez szükséges, ennek elmulasztása lehetetlenné teszi a 
versenyen való részvételt. Az adatokat a verseny időtartama alatt, valamint a versennyel kapcsolatos 

pénzügyi elszámolások és a versenyen való részvétellel kapcsolatos követelések érvényesítésének 
időtartama alatt tároljuk. 

Az adatkezelő személyes adatokat továbbíthat a postai vagy futárszolgálattal kapcsolatos 
szolgáltatásokat nyújtó külső szervezeteknek, technikai támogatást és jogi tanácsadást nyújtó 

szervezeteknek, valamint bankoknak. 

Minden személynek joga van az adataihoz való hozzáféréshez, az adatok helyesbítéséhez, törléséhez, 
továbbításához, az adatkezelés korlátozásához, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz, valamint a 

Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal elnökéhez benyújtott panaszhoz. 
Az adatkezelés elleni tiltakozás joga az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén biztosított. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Melléklet No. 2 

A BIZTONSÁGOS RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK 

 

a COVID-19 járvány idején megrendezett Fiatal autószerelő 2022 verseny nemzetközi 

döntőjében 

A SARS-CoV-2 vírus terjedésének kockázatának minimalizálása, valamint a résztvevők, edzők és a Fiatal 

Autószerelők 2022 verseny (a "Verseny") nemzetközi döntőjének megszervezésében részt vevő más 

személyek biztonságának biztosítása érdekében a COVID-19 járványellenőrzési időszak alatt a 

Versenyen való biztonságos részvételre vonatkozó szabályok és előírások kerülnek bevezetésre.  

§ 1. Általános rendelkezések 

1.  A COVID-19 világjárvány elleni küzdelem során szervezett Versenyen való biztonságos részvétel 

szabályai (a továbbiakban: "a Szabályzat") meghatározzák az Inter Cars S.A. által szervezett 

VERSENYEN való részvétel szabályait. amelynek székhelye Varsóban, Powsińska 64, 02-903 

Warszawa, bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás cégjegyzékébe, amelyet a Varsó főváros 

kerületi bírósága vezet Varsóban, az Országos Bírósági Nyilvántartás 13. Kereskedelmi Osztályán, 

az Országos Bírósági Nyilvántartás [KRS] 0000008734 száma, adóazonosító jele [NIP] alatt: 

1181452946, lengyel nemzeti cégjegyzékszám [REGON]: 014992887, BDO nyilvántartási szám: 

000012313, 28 336 200,00 PLN alaptőke, teljes egészében befizetve (a továbbiakban: "a Szervező") 

a COVID-19 világjárvány elleni küzdelem során. 

2. A Szabályzat kiegészíti a Versenyszabályzat rendelkezéseit, amely elérhető a következő címen: 

www.youngcarmechanic.com  

§ 2. Különleges biztonsági óvintézkedések 

1. A Résztvevők kisebb csoportokban (max. 15 fő) vesznek részt a versenyen. Az egyes 

versenyállványok között biztonságos távolságot biztosítanak, hogy a Résztvevők között biztonságos 

távolság (legalább 1,5 m) legyen; 

2. Minden Résztvevő kap egy eldobható maszkot és egy pár eldobható kesztyűt a szervezőtől; 

3. Kézfertőtlenítőszer áll rendelkezésre a verseny bejáratánál és a verseny helyszínéül szolgáló 

helyiségek minden helyiségében; 

4. A verseny megkezdése előtt minden Résztvevőnek be kell mutatnia a Szervezőnek egy érvényes EU 

COVID-útlevelet, amely igazolja, hogy oltott, gyógyult vagy COVID-19 negatív személy, és amelyet 

legkorábban 48 órával a verseny tervezett kezdési időpontja előtt készítettek, vagy be kell mutatnia 

a Szervezőnek egy (lengyel vagy angol nyelvű) igazolást, amely igazolja, hogy COVID-19 negatív 

személy, és amelyet legkorábban 48 órával a verseny tervezett kezdési időpontja előtt készítettek. 

  

5. • Minden nap, mielőtt belépnének abba a terembe, ahol a verseny zajlik, minden Résztvevőt érintés 

nélküli testhőmérséklet-mérésnek vetnek alá - a mérésre sorban álló személyeknek biztonságos 

távolságot kell tartaniuk egymás között (legalább 1,5 méter); 

6. A versenytermeket rendszeresen szellőztetik; 

7. A felületeket (pl. asztalok, székek, fogantyúk, kapaszkodók, villanykapcsolók) rendszeresen 

fertőtlenítik;  

8. Az irodai eszközök (pl. filctollak, táblák, flipchartok) használatát igénylő gyakorlati tevékenységek 

során a résztvevők eldobható kesztyűt használnak, és az irodai eszközöket minden használat után 

fertőtlenítik; 

§ 3. Részvételi szabályzat  

1. A versenyen való részvétel feltétele a jelen szabályzat 2. § 4. pontjában említett dokumentumok 

bemutatása a Szervezőnek. 

http://www.youngcarmechanic.com/


2. A versenyen való részvétel előfeltétele továbbá, hogy a Résztvevőnek érintés nélküli 

testhőmérséklet-mérésen kell részt vennie - az érintés nélküli testhőmérséklet-mérés a verseny 

helyszínéül szolgáló épületbe való belépés előtt történik, a résztvevő biztonságára és magánéletére 

vonatkozó valamennyi szabály betartásával. A Szervező nem rögzíti a résztvevők 

testhőmérsékletének mérési eredményeit. 

Ha egy Résztvevőnél megemelkedett testhőmérsékletet (38°C felett) vagy a COVID-19 fertőzés 

egyértelmű tüneteit (pl. tartós köhögés, általános rossz közérzet, légzési nehézség) észlelik, a 

Résztvevő nem vehet részt a versenyen, és erről tájékoztatják, a résztvevő biztonságára és 

magánéletére vonatkozó szabályok betartásával. Ilyen esetben a résztvevőnek nem kell fizetnie a 

versenyen való részvételért.  

§ 4. A Résztvevők kötelezettségei 

Biztonságos távolságtartása 

1. A lehető legkevesebbre korlátozza a közvetlen kapcsolatot a többi Résztvevővel, különösen kerülje 

a kézfogást köszönés vagy elköszönés céljából; 

2. Tartson biztonságos távolságot (legalább 1,5 m) a többi Résztvevőtől; 

A kezek tisztán tartása 

3. Kézfertőtlenítő használata: 

a) a verseny helyszínéül szolgáló épületbe történő megérkezéskor, 

b) a verseny helyszínéül szolgáló helységekbe történő belépéskor;  

4. Kézmosás szappannal és a higiéniai helyiségekben feltüntetett utasításokat követve; 

5. Használjon eldobható kesztyűt a közös használatra szánt irodai eszközök (pl. filctollak, táblák, 

flipchartok) használatát igénylő gyakorlati tevékenységek során. 

Száj és orr eltakarása 

6. Amikor a verseny közös területein tartózkodik  

 

(pl. liftekben, folyosókon, mosdókban), takarja el a száját és az orrát a belépéskor kapott maszkkal; 

7. Köhögéskor vagy tüsszentéskor takarja el a száját és az orrát; 

Tájékoztasson ha rossz a közérzete! 

8. Ha a verseny alatt rosszul érzi magát, és a COVID-19 tüneteit észleli (pl. légzési nehézség, köhögés 

vagy láz), azonnal értesítse a Szervező képviselőit, és kövesse utasításait.  

§ 5. Záró rendelkezések 

1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Versenyszabályzat rendelkezéseit kell 

alkalmazni, amely a következő címen érhető el www.youngcarmechanic.com  

2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa.  
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