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Polski Komitet Olimpijski                              Warszawa, 4 stycznia 2017 
 
 

Regulamin XXVII Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadania  
o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego  

 
  

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 
Organizatorem XXVII ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego, zwanego 
dalej “Konkursem”, jest Polski Komitet Olimpijski, z siedzibą w Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000057907, NIP: 5260006545, zwany dalej "Organizatorem". 
 

II. CELE KONKURSU 
Konkurs zmierza do osiągnięcia następujących celów:  
1. zainteresowania młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi, 
2. poszerzenia zamiłowań sportowych młodzieży szkolnej, 
3. propagowania zachowań fair play, 
4. propagowania idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży. 

 
III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących uczniami szkół podstawowych (klas IV – VI) i gimnazjów 

z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej „Uczestnikami”.   
2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. 

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacje Regulaminu.  
3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:  

a) samodzielne napisanie przez Uczestnika opowiadania, zwanego dalej „Opowiadaniem”, szczegółowo określonego 
w art. IV Regulaminu,  

b) doręczenie Opowiadania Organizatorowi wg zasad opisanych w art. V Regulaminu, wraz z prawidłowo wypełnioną 
Kartą Zgłoszeniową uczestnictwa w Konkursie, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu, zwaną dalej „Kartą 
Zgłoszeniową”. Karta Zgłoszeniowa powinna być odręcznie podpisana przez opiekuna prawnego Uczestnika, 
(zwanego dalej „Opiekunem”), nauczyciela (zwanego dalej „Opiekunem Naukowym”) i dyrektora szkoły do której 
uczęszcza Uczestnik. 

 
IV. PRACA KONKURSOWA - OPOWIADANIE 
 

1. Opowiadanie powinno na pierwszej stronie zawierać: tytuł, imię i nazwisko Uczestnika, klasę, adres (z kodem 
pocztowym) i telefon szkoły (z numerem kierunkowym) oraz pełne imię i nazwisko Opiekuna Naukowego. 

2. Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii: 
a) własnego doświadczenia sportowego, 
b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych, 
c) zasady fair play i szacunku dla innych, 
d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą, 
e) równowagi między ciałem a umysłem, 
f) tradycji sportowych w rodzinie. 

3. Opowiadanie, bez strony tytułowej, nie może przekraczać 8 stron tekstu – należy zastosować czcionkę Times New 
Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5. 

4. Opowiadanie powinno zbyć zgodne z Kartą Olimpijską oraz Statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
 
V. PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. Konkurs przebiegał będzie wg następującego harmonogramu: 

a) Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 04 stycznia 2017 r. na stronie www.olimpijski.pl. Informacja o Konkursie wraz 
z Regulaminem zostanie dodatkowo przesłana Kuratoriom Oświaty drogą pocztową, 

b) Uczestnicy złożą Opowiadania w szkołach, których są uczniami, w ustalonym przez nie terminie, 
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c) każda szkoła, według ustalonych przez siebie kryteriów, dokona wyboru 2 (dwóch) najlepszych Opowiadań, które 
następnie prześle pocztą elektroniczną w formie osobnych plików MS Word pod adres: mrejf@pkol.pl, w tytule 
umieszczając: „XXVII konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego”. Do każdego z 
Opowiadań należy dołączyć czytelny skan prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej. Opowiadania należy 
wysłać do dnia 4 kwietnia 2017 r. Opowiadania doręczone po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie.  

d) Komisja Konkursowa odrzuci Opowiadania naruszające postanowienia Karty Olimpijskiej, Statutu Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, inne regulacje w ramach Ruchu Olimpijskiego oraz prawo powszechnie obowiązujące, 

e) do dnia 15 maja 2017 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora, składającej 
się z przedstawicieli Organizatora oraz nauczycieli - polonistów i dziennikarzy, która wybierze zwycięzców 
Konkursu, zwanych dalej „Laureatami”, 

f) Po wyłonieniu Laureatów, na prośbę Organizatora, Opiekunowie albo Opiekunowie Naukowi dostarczą do 
Organizatora napisane osobiście przez Laureatów życiorysy ze zdjęciem, które umieszczone zostaną w książce 
pokonkursowej łącznie z ich Opowiadaniami, nazwiskami Opiekunów Prawnych i nazwami ich szkół,  

g) wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 20 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Organizatora 
www.olimpijski.pl. 

 
VI. KRYTERIA 
 

1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych Opowiadań biorąc pod uwagę: 
a) adekwatność treści Opowiadania do celów Konkursu, 
b) oryginalność przekazu, 
c) poprawność językową. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 
3. Wynik Konkursu w żadnej mierze nie zależy od przypadku.  

 
VII. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 
 

1. Komisja Konkursowa wybierze spośród zgłoszonych Opowiadań minimum 7 (siedem) zwycięskich Opowiadań w każdej 
z kategorii: 
a) kategoria I – szkoły podstawowe, 
b) kategoria II – gimnazja.  

2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich Opiekunowie Naukowi dyplomy i upominki. 
3. Odbiór nagród i upominków nastąpi w dniu 20 czerwca 2017 r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie 

przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, podczas uroczystego spotkania z Laureatami i ich Opiekunami Naukowymi.  
4. Zwycięskie Opowiadania zostaną opublikowane w książce poświęconej Konkursowi, która zostanie wydana przez 

Organizatora do 20 czerwca 2017 r. 
 
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 922), w odniesieniu do danych osobowych Uczestników, ich Opiekunów, Opiekunów Naukowych 

w zakresie zawartym w Karcie Zgłoszeniowej jest Organizator. Organizator przetwarza te dane osobowe 
w następujących celach: przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, przyznania, 
wydania i odbioru nagród, opublikowania przez Organizatora danych Laureatów oraz ich Opiekunów Naukowych i 
nazwy szkoły na stronie internetowej Organizatora, w książce pokonkursowej i periodyku pt. Olimpionik wydanych 
przez Organizatora. 

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika, Opiekuna i Opiekuna Naukowego jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 
uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie do Konkursu. 

3. Uczestnik, Opiekun oraz Opiekun Naukowy poprzez przystąpienie do Konkursu i złożenie podpisu na Karcie Zgłoszenia 
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i celach określonych powyżej.   

4. Uczestnik, Opiekun oraz Opiekun Naukowy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 
IX. PRAWA AUTORSKIE, WIZERUNEK  

 
1. Uczestnik oraz Opiekun oświadczają, że Uczestnikowi przysługują pełne prawa do Opowiadania, w szczególności 

w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób, zaś Uczestnik jest 
uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

2. Uczestnik oraz Opiekun niniejszym udzielają Organizatorowi nieodpłatnie licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na czas 
oznaczony 5 lat, po tym czasie licencja zostaje przekształcona w licencję na czas nieoznaczony, przy czym okres jej 
wypowiedzenia wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu. 
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Licencja zostaje udzielona na wykorzystanie Opowiadania, w całości lub w częściach, na wszystkich znanych w chwili 
ogłoszenia Konkursu polach eksploatacji, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666) wraz prawem do wykonywania praw zależnych do 
Opowiadania. 

3. Laureat, od chwili ogłoszenia wyników Konkursu, zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Organizatora 
autorskich praw osobistych odnoszących się do Opowiadania, w tym zobowiązuje się do nieingerowania w sposób 
wykorzystywania Opowiadania przez Organizatora, który będzie mógł wykorzystywać utwór w całości, jak również 
w części w postaci dowolnych fragmentów. 

4. Uczestnik, Opiekun i Opiekun Naukowy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora ich wizerunku 
utrwalonego podczas spotkania, o której mowa w art. VII ust. 3 Regulaminu, w tym ich rozpowszechnianie na stronie 
internetowej Organizatora i w publikacjach Organizatora. 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Opowiadania nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania 

Opowiadań Laureatów do popularyzacji idei olimpijskiej. 
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem. 
 

Załącznik nr 1 Karta Zgłoszeniowa  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
uczestnictwa w XXVII Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie 

 
*DANE SZKOŁY 
 

nazwa  
 
 

adres z kodem pocztowym  
 

telefon  
 

fax  
 

email 
 

 

imię i nazwisko nauczyciela 
polonisty (Opiekuna 
Naukowego) 

 

 
 

*DANE UCZESTNIKA 
 

imię i nazwisko 
 

 

klasa 
 

 

tytuł Opowiadania 
 
 

 

 
Oświadczam, iż zapoznałem się osobiście, jak również zapoznałem małoletniego autora Opowiadania- Uczestnika z 
Regulaminem XXVII Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego 
i akceptuję postanowienia Regulaminu, w tym wyrażam zawarte w nim zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 
……………………………………………………………..    

 …………………………………………………………….. 
Data i własnoręczny podpis rodzica (Opiekuna Prawnego) 
 
 
 
……………………………………………………………..                                                                                
…………………………………………………………………   
 
……………………………………………………………..                 ………………………………………………………………...    
 
Data i własnoręczny podpis Dyrektora szkoły                                              Data i własnoręczny podpis Opiekuna Naukowego 
 

 
Pieczątka szkoły 
 
 
 

*proszę wypełnić drukowanymi literami 


