
Regulamin konkursu „Zbuduj Rower z Drewna” organizowanego przez Samorząd 

Studencki Wydziału Technologii Drewna oraz Koła Naukowego Technologów Drewna, pod 

patronatem Dziekana Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu. 

I. Zadanie konkursowe 

1. Zbudowanie roweru z drewna oraz / lub materiałów drewnopochodnych i przyjazd 

nim na Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

mieszczący się na ulicy Wojska Polskiego 28. 

II. Uczestnictwo w konkursie 

1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto do 30.06.2013r.  prześle swoje 

zgłoszenie na adres: technolodzydrewna@gmail.com 

2. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać następujące informacje: 

 Imię i nazwisko konstruktora / konstruktorów (dopuszczalne prace grupowe), 

 Krótka informacja o sobie (czym się zajmujesz, zainteresowania, itp.), 

 Adres kontaktowy oraz numer telefonu, 

III. Procedura konkursowa 

1. Za „rower z drewna” uznaję się rower posiadający minimum ramę wykonaną  

z drewna oraz/lub materiałów drewnopochodnych. Wykonanie pozostałych 

elementów z wyżej wymienionych materiałów jest dodatkowym atutem i wpływa 

korzystnie na ocenę końcową roweru Uczestnika. 

2. Do końcowej oceny roweru brane będzie pod uwagę: 

 odpowiednie wykorzystanie materiału w konstrukcji roweru, 

 ilość oraz jakość wykonanych elementów z drewna oraz/lub materiałów 

drewnopochodnych, 

 funkcjonalność roweru (możliwość jazdy rowerem; stateczność konstrukcji 

roweru),  

 ocena wizualna roweru (ciekawa, przemyślana konstrukcja; nietypowe 

rozwiązania; układ mechanizmów roweru; odpowiednia estetyka wykonania 

zespołów, podzespołów i elementów roweru), 



3. Zwycięzcą konkursu zostaje Uczestnik, którego projekt uzyska największą liczbę 

głosów studentów oraz pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Głosowanie odbywać się będzie podczas prezentacji zgłoszonych pojazdów na 

Wydziale Technologii Drewna w terminie 7 – 13 października.  

4. Nad przebiegiem konkursu, głosowaniem oraz wręczeniem nagród czuwać będzie 

komisja w składzie czteroosobowym (trzech pracowników Wydziału Technologii 

Drewna oraz student Wydziału Technologii Drewna). W skład komisji wchodzą: 

 dr inż. Marek Wieruszewski (KMTD) – przewodniczący komisji, 

 dr Beata Fabisiak (KM), 

 Magdalena Zaremba, 

 Marlena Wojnowska, 

5. Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń 

znajdującej się na parterze budynku Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu oraz na stronie internetowej Wydziału Technologii 

Drewna – www.studiawdeche.pl  

IV. Nagrody 

1. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest nagroda niespodzianka wraz  

z drewnianym gadżetem rowerowym.  

2. Pozostali Uczestnicy konkursu otrzymają specjalne zestawy upominkowe. 

V. Terminarz konkursu 

Ostateczny termin przyjmowania 

zgłoszeń 
30 czerwca 2013r. 

Ostateczny termin przedstawienia 

gotowego roweru 
4 października 2013r. 

Prezentacja zgłoszonych pojazdów  

wraz z głosowaniem 
7 - 13 października 2013r. 

Ogłoszenie wyników 14 października 2013r. 

 

  



VI. Uwagi końcowe 

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

na publikację pracy na stronie internetowej Wydziału Technologii Drewna  

i w prasie lokalnej. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu z równoczesnym 

poinformowaniem o tym fakcie Uczestników konkursu za pośrednictwem strony 

internetowej Wydziału Technologii Drewna – www.studiawdeche.pl  

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu 

„Zbuduj Rower z Drewna”. 


