
 

 

Правила конкурсу 

YOUNG CAR MECHANIC  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІДБІР 

 

1. Загальні положення 

1.1. Правила конкурсу YOUNG CAR MECHANIC (далі – Конкурс) визначають права та 
обов’язки учасників Конкурсу. 

1.2. Національні етапи Конкурсу організовані ТОВ «Inter Cars Ukraine», зареєстрованим за 
адресою вул. Толстого 1/1, м. Хмельницький, 29009, Код ЄДРПОУ 30865632 (далі – 
Організатор).  

1.3. Конкурс триває протягом першого півріччя 2022 року та складається з трьох етапів 
(національний кваліфікаційний відбір, півфінал, фінал). 
 

2.  Умови участі в Конкурсі 
2.1. Участь у Конкурсі є добровільною і безкоштовною. 
2.2. У Конкурсі можуть брати участь лише студенти навчальних закладів, визначених нижче, 

віком від 17 до 22 років (далі – Учасники або Учасник). 
2.3. У Конкурсі беруть участь навчальні заклади фахової передвищої освіти, розташовані на 

території України, які готують студентів за спеціальністю «Обслуговування та ремонт 
автомобілів та двигунів» і які подадуть заявку на участь у Конкурсі згідно з пунктом 3 
цих правил (далі – Навчальний заклад). 
 

3. Правила подання заявки на участь у Конкурсі.  
3.1. Щоб узяти участь у Конкурсі, потрібно зайти на сайт www.youngcarmechanic.com.ua та 

зареєструватися.  
3.2. Викладачі навчальних закладів, які протягом Конкурсу будуть виступати наставниками 

для своїх студентів, проходять реєстрацію на сайті, вказавши таку інформацію: 

• Прізвище, ім’я, по батькові 

• Телефон 

• E-mail 

• Обрати свій навчальний заклад з наданого списку 

• Підтвердити свою згоду на обробку персональних даних 
Після реєстрації викладач отримає доступ до адміністрування даних своїх студентів. 

3.3. Студенти, які хочуть узяти участь у конкурсі, реєструються на сайті 
www.youngcarmechanic.com.ua, вказавши таку інформацію: 

• Прізвище, ім’я 

• E-mail 

• Обрати свій навчальний заклад з наданого списку 

• Підтвердити свою згоду на обробку персональних даних 
Логін та пароль для проходження теоретичного тестування I та II етапів студент отримує 
на свою електронну адресу одразу після реєстрації. 

3.4. Кількість учасників від кожного навчального закладу не обмежена.  
3.5. Реєстрація учасників буде відкрита до 18 березня 2022 року.  
3.6. Студенти, які брали участь у 3 етапі (Фіналі) попередніх років, не можуть реєструватися 

на участь у Young Car Mechanic 2022. 

http://www.youngcarmechanic.com.ua/
http://www.youngcarmechanic.com.ua/


 

 

 
4. Етапи Конкурсу 
4.1. Конкурс складається з таких етапів: 

• I етап буде проведений на території кожного Навчального закладу 29 березня  
2022 року із визначенням півфіналістів Конкурсу, які пройдуть до наступного 
етапу (далі – I Етап). Детальні правила проведення I Етапу наведені в пункті 5 цих 
правил.  

• II етап буде проведений на території кожного Навчального закладу або в 
заздалегідь повідомленому Організатором місці 12 квітня 2022 року із 
визначенням фіналістів Конкурсу (далі – Півфінал). Детальні правила 
проведення Півфіналу наведені в пункті 6 цих правил. 

• III етап відбудеться наприкінці травня 2022 року. На ньому визначаться 
переможці Конкурсу (далі – Фінал). Детальні правила проведення Фіналу 
наведені в пункті 7 цих правил. 

4.2. Учасники зобов’язуються виконувати всі завдання кожного етапу самостійно, 
покладаючись виключно на власні знання, вміння та досвід. 

4.3. Під час третього етапу конкурсу кожен Учасник повинен пред’явити документ, що 
посвідчує особу (паспорт або посвідчення водія), та студентський квиток. 

 
5. I Етап 
5.1. I етап полягає у проходженні Учасниками теоретичного тесту. До кожного питання 

дається мінімум три відповіді, з яких правильною є лише одна. 
5.2. До Півфіналу проходять 2–4 учасники з кращими результатами від кожного 

Навчального закладу. У випадку, якщо два учасники отримають однакову кількість 
балів, переможця визначатимуть за часом виконання тесту. Чим швидше буде 
пройдено тест, тим вищий щабель відводиться учасникові. 

5.3.  Учасники будуть проінформовані Організатором щодо відбору до Півфіналу через 

електронну адресу, зазначену в реєстраційній формі. 

 
6. Півфінал 
6.1. Півфінал полягає у проходженні теоретичного тесту для Учасників. До кожного питання 

дається мінімум три відповіді, з яких правильною може бути одна чи дві відповіді.  
6.2. 8 учасників, які наберуть найвищу кількість балів, пройдуть до Фіналу (далі –Фіналісти). 

У випадку, якщо 2 Учасники отримують однакову кількість балів, переможця 

визначатимуть за часом проходження тесту. Чим швидше буде пройдено тест, тим 

вищий щабель відводиться Учасникові. 

6.3. Учасники будуть проінформовані Організатором щодо відбору до Фіналу через 
електронну адресу, зазначену в реєстраційній формі. 
 

7. Фінал 
7.1. Фінал Конкурсу складається з практичного завдання та полягає у виявленні дефектів у 

транспортному засобі або навчальній моделі та визначенні способу їх усунення або 
здійсненні ремонту (далі – Фінальні завдання).  

7.2. Фінальні завдання будуть проводитися представниками партнерів конкурсу, 
провідними виробниками запчастин для автомобілів.  

7.3. Переможці (I–III місце) будуть обрані на підставі балів за виконання конкурсних 
завдань. Кількість наданих балів буде залежати від ступеня складності завдань та 
способу і якості їх виконання Учасниками. Якщо Фіналісти отримають однакову  

 



 

 

 

7.4. кількість балів, то для визначення Переможців буде враховуватися час, за який було 
виконано Фінальне завдання. 

7.5. На фіналі кожного Учасника має супроводжувати його наставник. 
7.6. Фіналіст, який посяде І місце, поїде на міжнародний фінал до Угорщини, де 

позмагається за перемогу з Учасниками з інших країн. 
 

8. Нагороди 
8.1. Переможці національного фіналу конкурсу отримають наступні нагороди: 

I місце – 20 000 грн. 
II місце – 15 000 грн. 
III місце – 10 000 грн.  

8.2. Сплата грошової нагороди здійснюватиметься в безготівковій формі шляхом 
перерахування коштів на вказаний переможцем банківський рахунок. 

8.3. Наставники Переможців (I–III місця) отримають цінні призи.  
8.4. Навчальний заклад, студент якого посяде I місце, отримає сертифікат на 50 000 грн на 

купівлю будь-якого інструменту або обладнання з асортименту Організатора Конкурсу 
для використання в навчальному процесі. 

8.5. Нагороди будуть видані Переможцям протягом 14 днів після оголошення результатів 
Конкурсу. 
 

9. Скарги 
9.1. Усі скарги щодо Конкурсу з відповідним обґрунтуванням можуть бути подані тільки 

Учасником у формі електронного листа, надісланого Організатору на електронну пошту 
– UA-YCM@intercars.eu протягом періоду проведення Конкурсу та впродовж трьох днів 
після його завершення. Будь-які скарги, отримані Організатором після зазначеного 
періоду, розглядатися не будуть. 

9.2. Окрім зазначення причини, скарга повинна містити таку примітку: «Скарга» – конкурс 
YOUNG CAR MECHANIC 2022, а також ім’я та прізвище особи, яка подала скаргу, адресу 
для кореспонденції. 

9.3. Скарги розглядатимуться Організатором по можливості негайно, але не довше ніж 21 

день від дати їх отримання.  

9.4. Зацікавлені сторони будуть повідомлені про вирішення скарги електронною поштою 
або письмовим повідомленням, яке надсилається рекомендованим листом, не пізніше 
ніж через 14 днів від дати вирішення скарги. 
 

10. Персональні дані 
10.1. Організатор є адміністратором обробки персональних даних для проведення Конкурсу. 
10.2. Організатор обробляє персональні дані Викладача та Учасника відповідно до чинного 

законодавства України. 
10.3. Дані Викладача та Учасника будуть зберігатися протягом періоду проведення Конкурсу 

та будуть видалені із системи після його закінчення. 
10.4. Кожен Учасник має право доступу до його персональних даних, може змінювати або 

доповнювати їх, вимагати припинення обробки його даних та їх видалення. Для цього 
Учасник має звернутися до Організатора в письмовій формі. 

 
11. Остаточні положення 
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11.1. Організатор має право в будь-який час протягом Конкурсу усунути від участі в Конкурсі 
(у тому числі й від вручення подарунка) Учасника, який порушив Правила Конкурсу, 
зокрема якщо інформація, подана в реєстраційній формі, не відповідає дійсності, 
Учасник чи Навчальний заклад не виконує умов, зазначених у пункті 2, а також якщо 
Учасник порушує умови пункту 4.2. цих Правил. 

11.2. Умови та правила Конкурсу розміщені на сайті www.youngcarmechanic.com.ua.  
11.3. Організатор залишає за собою право змінювати положення Правил, якщо ці зміни не 

порушують права Учасників протягом Конкурсу.  
11.4. Будь-яка інформація, доступна в рекламних матеріалах, призначена лише для 

інформаційних цілей. 
11.5. У питаннях, що не регулюються Правилами, застосовуються положення українського 

законодавства, зокрема положення: Цивільного кодексу України, Закону про захист 
персональних даних. 

11.6. Контактна адреса Організатора: UA-YCM@intercars.eu. 
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