Regulament Rocket Workshop 2022

1. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Prezentul regulament stabilește dispoziții referitoare la organizarea, derularea și finalizarea
programelor de participare la Rocket Workshop 2022. Regulamentul se aplică participanților
evenimentului din perioada 19-22 Mai.

2. ÎNSCRIERI
2.1. Înscrierea este deschisă tuturor studenţilor Universităţii POLITEHNICA București (și Academiei
Tehnice Militare?), începând de la data de 27 Aprilie 2022.
2.2. Membri ai EUROAVIA București vor avea prioritate la înscriere.
2.3. Înscrierea la concurs se face până la data de 4 Mai, ora 23:59, lista echipelor se va afișa la data de
? Mai.
2.4. Anunțarea retragerii din concurs este obligatorie, aceasta putând fi făcută înaintea afișării listei
participanților pentru facilitarea selecției. În cazul în care doriți să vă retrageți, ne puteți anunța pe
adresa de email: office@euroavia-bucuresti.ro.

3.

ORGANIZAREA TRAINING-URILOR

3.1. Rocket Workshop 2022 este un proiect în cadrul căruia studenţii se vor familiariza cu metodele
de construcţie ale rachetelor şi tehnologia din spatele acestora.
3.2. În cadrul evenimentului se vor stabili 20 echipe a câte 5 persoane.
3.3. Echipele se vor face aleatoriu, în funcție de câtă experiență în rachetomodelism a notat
participantul în formularul de înscriere că are.
3.4. Pentru a cunoaşte programul evenimentului, participanţii pot consulta site-ul, pagina de Facebook
și Instagram sau pot beneficia de consultanţă din partea organizatorilor evenimentului.

4.

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

4.1. Participanții își asumă obligativitatea de a lua parte la activitățile de training. Înainte de
construirea efectivă a rachetei, participanții vor urma anumite training-uri necesare pentru realizarea
unui rachetomodel funcțional. Aceste activități sunt obligatorii pentru membrii participanți. În
cazul absentării, ...........
4.2. Participanții își asumă obligativitatea de a respecta programul impus de organizație.
4.3. Să respecte normele PSI şi SSM pentru toate locaţiile evenimentului.
4.4 Participanții trebuie să aibă în vedere că EUROAVIA București nu își asumă un eventual accident,
iar fiecare este pe cont propriu din punct de vedere al vătămărilor participanților sau a unor evenimente
imprevizibile.

5. DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI
5.1. Participanții vor avea un număr limitat de token-uri, cu care vor cumpăra materialele necesare
construcției rachetei. Odată ce aceste token-uri sunt epuizate, echipa nu va mai putea achiziționa
materiale.
5.2. Câștigătorii concursului vor fi aleși în funcție de punctajul pe care l-au acumulat de-alungul
evenimentului. Dacă o echipă face multe greșeli (exemplu: aruncă materiale la gunoi, greșește la
asamblare) se vor pierde puncte. Dacă racheta zboară la o altitudine mare, se vor câștiga puncte. Mai
multe detalii despre acest punctaj vor fi aduse la cunoștință în cadrul evenimentului.

