
Už len krok a ste v súťaži! Nezabudnite …



1. Prečítať pravidlá.

 Pravidlá si prečítajte veľmi dôsledne. Špeciálne
venujte svoju pozornosť technickým predpisom, 
ktoré presne vysvetľujú, ako zhotoviť vaše
autíčko. 

 Prosím, nezabudnite, že stratíte body, ak váš
automobil nebude spĺňať technické parametre 


 Uistite sa, že na zhotovenie tela autíčka 
použijete materiál minimálne v 160g/m2. 

 Skontrolujte, či boli vozidlá správne
namontované podľa pokynov a skriňa motora je 
upevnená na podvozku pomocou piatich (5) 
svoriek.



2. Vytvoriť 10-stranové dizajnové portfólio A4

 Porotcovia budú chcieť vidieť 10-stránové 
portfólio dizajnu. 

 Nezabudnite uviesť svoj názov tímu na
obale.

 Najprv predstavte svoj tím a členov tímu
a následne tam zapojte náčrty, obrázky
modelov, výskum a testovanie. Dôležité je, 
aby ste uviedli, ako ste navrhli, vyvinuli a 
vyrobili vaše auto.

 Najdôležitejšie je napísať o vašej ceste v 
súťaži, chceme vedieť všetko o vašom
dobrodružstve.

 Vaše portfólio bude posudzované podľa:

 prezentácia vášho autíčka v stanovenom
stánku na mieste,

 Prezentácia pred porotou a testovanie autíčka
na dráhe.



3. Vytvoriť prezentáciu autíčka

 Ako tím musíte zostaviť verbálnu (hovorenú) 

prezentáciu, ktorá trvá nie dlhšie ako 10 minút. 

Môžete použiť prezentáciu programu PowerPoint, 

ktorá vám pomôže, ale je to všetko o tom, že

budete priamo hovoriť s porotou! 

 Môžete si pomôcť otázkami:

 Kto je vo vašom tíme?

 Čo robili jednotliví členovia tímu (pracovné úlohy)?

 Aký je dôvod za názvom vášho tímu?

 Koľko automobilov ste vybudovali?

 Aké sú vaše návrhy na dizajn?

 Alebo iné úžasné detaily o vašom tíme!



4. Pripraviť svoj stôl

na prezentovanie autíčka ☺

 Váš tím bude mať k dispozícii stôl, 

aby ste vašu prácu prezentovali čo

najlepšie a zábavne ☺ ☺ ☺

(rozmery pošleme v priebehu týždňa)

 Nápady/návrhy

 Rôzne konštrukcie karosérie

 Obrázky vášho auta

 Obrázky pracovného tímu

 Náhradné autá

 Balóny ☺

 Vaše portfólio



5. Pripraviť svoje autíčko na preteky!

 Keď prídete do závodu a zaregistrujete sa, odnesiete vaše auto do technickým

inžinierom. Budú merať vaše auto podľa paramatertov a uistia sa, že je 

pripravené pretekať.

 Ak dokážete priniesť druhé auto, ktoré budete môcť použiť v prípade

problémov s prvým, bude to pre vás výhoda. Ak nie, nevadí ☺



6. Zober dobrú náladu a hotovo! :)

 Najlepšie tímy dostanú skvelú odmenu :P ale dôležité je, aby ste si to všetci

užili!

 Nezabudnite zobrať svoj úsmev a dobrú náladu ☺☺☺☺☺ vidíme sa čoskoro!


