
Regulamin KONKURSU 
dla wszystkich zainteresowanych!

1. Organizatorem konkursu jest redakcja CADblog.pl, natomiast sponsorem nagród – fi rma Dassault Systemes.

2. Tematem pracy konkursowej jest stworzenie projektu koncepcyjnego lub rysunku technicznego 
przedstawiającego autorską wizję pocket-bike’a, miniaturowego motocykla (pozwalającego jednak na jazdę osoby 
dorosłej) lub też jego podzespołu – można ograniczyć projekt do wybranego zespołu mini-bike’a, np. do elementów
zawieszenia, konstrukcji ramy, niekonwencjonalnego napędu (np. zamiast silnika spalinowego – dwa silniki 
elektryczne umieszczone w piastach) etc.

3. Prace należy wykonać w programie DraftSight. W tym celu należy pobrać DraftSight ze strony producenta, 
zainstalować go i dokonać rejestracji swojej kopii. Mail z potwierdzeniem rejestracji należy zachować! (patrz p. 5.)
Link do pobierania wersji instalacyjnej DraftSight można znaleźć na ofi cjalnej stronie KONKURSU,
pod adresem: http://www.cadblog.pl/konkurs_DraftSight.htm
W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją, można pobrać pod ww. adresem dokładną instrukcję postępowania.

4. Do projektu prosimy dołączyć jeden lub dwa zrzuty ekranowe dokumentujące przebieg prac.

5. Prace zapisane do formatu *.dwg, wraz z (uwaga!) treścią maila potwierdzającego zarejestrowanie licencji 
pobranej i zainstalowanej aplikacji DraftSight, a także ze wspomnianym zrzutem ekranowym, 
należy przesyłać na adres redakcji (redakcja@cadblog.pl) w terminie do 30.11.2010 r. włącznie.

6. Nadesłanie maila będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika dla potrzeb przeprowadzanego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. 
Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 923 ze zm.

7. Z ramienia Dassault Systemes oceny prac dokonywać będzie Pan Andrzej Wełyczko, ze strony CADblog.pl 
– Maciej Stanisławski.

8. Ofi cjalne ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszym tygodniu grudnia na łamach www.CADblog.pl. Nagrodzone 
osoby zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową. Sposób dostarczenia nagrody (przesyłka, odbiór 
osobisty) zostanie ustalony indywidualnie.

9. Jako nagrody przewidziane zostały:
•  mini-motocykl (ang. pocket bike) z silnikiem spalinowym 47 cm3, przeznaczony do rekreacji 

np. udziału w zawodach torowych; motocykl nie jest dopuszczony do udziału w normalnym ruchu ulicznym
(można oglądać go podczas Targów Wirtotechnologia 2010 na stoisku nr 137)

• iPod Touch
• iPod Nano

10. Domyślnie główną nagrodą – zgodnie z formułą konkursu – jest pocket bike, ale każdy uczestnik może wskazać 
nagrodę (spośród wymienionych w punkcie 9.), którą otrzymałby najchętniej. 
Zdobywca pierwszego miejsca może dokonać wyboru dowolnej nagrody!

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z redakcją: redakcja@cadblog.pl

W imieniu organizatora konkursu – redakcji CADblog.pl
Maciej Stanisławski

Zaprojektuj Mini-Motocykl i wygraj Mini-Motocykl!


