
Regulamin 49. konkursu Fair Play PKOl,  
zwany dalej: „Regulaminem” 

 
 

 
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 
Organizatorem 49. Konkursu Fair Play, zwanego dalej: „Konkursem” jest POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI, z siedzibą w Warszawie 01-531, ul. 
Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń 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 
 
1. Promowanie zasad uczciwego współzawodnictwa w sporcie 
2. Popularyzacja idei olimpijskiej 
3. Promowanie humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka podczas rywalizacji sportowej 
4. Edukacja olimpijska 

 
III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: 

a)  Trofeum Fair Play PKOl 2015:  trofeum  honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, 
zespół sportowy, trener, czy działacz w 2015 roku. Czynem tym pomógł innym, poświęcając nawet swoje szanse wygranej, dając 
tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz swojej humanistycznej postawy wobec drugiego 
człowieka. (kategoria 1) 

b) Wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu : dla zawodnika lub zawodniczki, 
którzy wyróżnili się postawą fair play w sporcie i godnym życiem po zakończeniu kariery sportowej (osobistym, zawodowym, w 
działaniach na rzecz młodzieży uprawiającej sport itp. – (kategoria 2). 

c) Wyróżnienie za promocję wartości fair play: dla osób, stowarzyszeń lub instytucji, promujących ideę fair play oraz szczególnie 
aktywnie działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania (kategoria 3). 

2. Kandydatów do nagrody w poszczególnych kategoriach wskazanych w art. III.1, zwanych dalej: „Kandydatami”, mogą zgłaszać osoby 
fizyczne, będące obywatelami RP lub organizacje (osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, jednostki 
działające w ramach innych osób prawnych) działające na terenie RP, zwane dalej: „Wnioskodawcami”. 

3. Zgłoszenie do Konkursu musi nastąpić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 
 
IV. PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY 

 
Konkurs będzie przebiegał wg następującego harmonogramu: 

1. Konkurs wraz z Regulaminem i wzorem formularza zgłoszeniowego (załącznikiem nr 1) zostaje ogłoszony w dniu 15 września 2015 
roku na stronie internetowej www.olimpijski.pl  

2. Wnioskodawcy złożą  formularze zgłoszeniowe do dnia 1 grudnia 2015 roku (decyduje data wpływu do siedziby ORGANIZATORA) w 
formie papierowej, listem poleconym pod adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. Wnioski 
doręczone po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności związane z 
doręczeniem wniosków. 

3. Po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Klubu Fair Play PKOl, 
zwana dalej „Komisją Konkursową” dokona kontroli wniosków pod względem formalnym, sprawdzając czy spełniają one warunki 
wskazane w art. III Regulaminu. Wnioski, które nie będą spełniać ww. warunków nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu 
Konkursu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

4. Do dnia 15 grudnia 2015 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, która dokona wyboru laureatów, spośród Kandydatów 
wskazanych we wnioskach, kierując się następującymi kryteriami: 
a) w odniesieniu do kategorii 1 (określonej w art. III.1 a) Regulaminu – Trofeum Fair Play PKOl 2015) 

i) znaczenie dokonanego przez Kandydata czynu dla promocji zasad czystej gry, 
ii) stopień poświęcenia wyniku rywalizacji sportowej na rzecz zachowania zasad fair play, 

b) w odniesieniu do kategorii 2 (określonej w art. III.1 b) Regulaminu - Wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej i 
godne życie): 
i) dokonane przez Kandydata podczas kariery sportowej czyny realizujące zasady czystej gry, 
ii) całokształt dokonań Kandydata dla krzewienia idei fair play i pozostałych wartości, o których mowa w art. II 

Regulaminu. 
c) w odniesieniu do kategorii 3 (określonej w art. III.1 c) – wyróżnienie za promocję wartości fair play: 

i) szeroki zakres działania Kandydata na rzecz promocji idei fair play, 
ii) udokumentowane osiągnięcia w zakresie krzewienia idei fair play w społeczeństwie. 

5. W ramach Konkursu zostaną przydzielone laureatom następujące nagrody i wyróżnienia: 
a) w kategorii 1: 

i) 1 (jedno) Trofeum Fair Play PKOl, jako nagroda dla głównego laureata w tej kategorii, 
ii) dyplomy okolicznościowe w liczbie określonej przez ORGANIZATORA, będące nagrodami równorzędnymi, 

b) w kategorii 2: Wyróżnienia indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie, w formie dyplomów w liczbie określonej 
przez Organizatora, 

http://www.olimpijski.pl/


c)  w kategorii 3: wyróżnienia za promocję wartości fair play w formie dyplomów w liczbie określonej przez Organizatora.  
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.  

 
V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

  
1. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na uroczystej gali w pierwszym kwartale 2016 roku, w siedzibie PKOl, podczas której zostaną 

im wręczone nagrody. 
2. O gali, o której mowa w art. V.1 powyżej laureaci zostaną poinformowani w terminie odpowiednio wcześniejszym. Wraz z informacją 

laureaci otrzymają formularz zgody na wykorzystywanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych, którego wypełnienie jest 
warunkiem odebrania nagrody w Konkursie. 

3. Informacja o laureatach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej PKOl w dniu uroczystości, o której mowa w art. V.1 
powyżej. 

 
VI. DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2014.1182 z późn. 
zm., zwana dalej: „Ustawą”) w odniesieniu do danych osobowych Wnioskodawców, Kandydatów i Laureatów w zakresie zawartym w 
zgłoszeniach Wnioskodawców i w zgodach Laureatów, jest ORGANIZATOR. ORGANIZATOR przetwarza te dane osobowe w celach: 
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, przyznania, wydania i odbioru nagród przez Laureatów, 
wydania publikacji w wydawnictwach PKOl o Laureatach i Wnioskodawcach, którzy zgłosili Laureatów, oraz w celach archiwalnych.   

2. Podanie danych osobowych przez Wnioskodawcę i Laureata jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia Wnioskodawcy 
przystąpienie do Konkursu, a w przypadku Laureata, nabycie prawa do nagrody w Konkursie. 

3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane przez ORGANIZATORA pochodzą od Wnioskodawcy. 
4. Wnioskodawca wysyłając zgłoszenie do Konkursu oraz Kandydat po jego wyborze na Laureata Konkursu a przed wręczeniem mu 

nagrody, jeżeli są osobami fizycznymi, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i celach określonych 
powyżej.   

5. Wnioskodawcy, Kandydaci (w tym Laureaci) mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
6. W sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy Kandydatom przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich 

danych osobowych oraz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.  
 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu; 
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. W przypadku 

zaistnienia takiej sytuacji ORGANIZATOR opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem. 

 
 

 


