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I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 
Organizatorem XXVI 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 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. zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi, 
2. poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży szkolnej, 
3. propagowanie zachowań fair play, 
4. propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży. 

 
III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będących 

uczniami szkół podstawowych (klas IV – VI) albo gimnazjów, zwanych dalej: „Uczestnikami”.   
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.  
3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są :  

a) samodzielne napisanie przez Uczestnika opowiadania, zwanego dalej: „Opowiadaniem, szczegółowo określonego w art. IV 
Regulaminu i złożenie go wg zasad opisanych w art. V Regulaminu, 

b) dołączenie do opowiadania KARTY ZGŁOSZENIOWEJ uczestnictwa w Konkursie, wypełnionej i odręcznie podpisanej przez 
opiekuna prawnego Uczestnika, nauczyciela (opiekuna naukowego) i dyrektora szkoły do której uczęszcza Uczestnik (załącznik nr 
1 do Regulaminu), 

5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego ucznia  na jego uczestnictwo w 
Konkursie. 

 
IV. PRACA KONKURSOWA - OPOWIADANIE 
 

1. Opowiadania powinny na pierwszej stronie zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, klasę, adres (z kodem pocztowym)  
i telefon szkoły (z numerem kierunkowym) oraz pełne imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna naukowego), 

2. Opowiadania powinny podkreślać przynajmniej jedną z poniższych wartości : 
a) własne doświadczenia z boiska, fabularyzacja losów wielkich zwycięzców  lub przegranych, 
b) zasadę fair play i szacunek dla innych, 
c) radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą, 
d) równowagę między ciałem a umysłem, 
e) tradycje sportowe w rodzinie. 

3. Opowiadania powinny być napisane na komputerze, objętość Opowiadania, bez strony tytułowej, nie może przekraczać 8 stron 
maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5). 

 
V. PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. Konkurs przebiegał będzie wg następującego harmonogramu: 

a) Konkurs wraz z Regulaminem i załącznikiem nr 1 zostaje ogłoszony w dniu 08 stycznia 2016 r. na stronie www.olimijski.pl. 
Informacja o Konkursie zostanie dodatkowo przesłana Kuratoriom Oświaty drogą pocztową, 

b) Uczestnicy złożą Opowiadania w szkołach, których są uczniami, w ustalonym przez nie terminie, 
c) każda szkoła, według ustalonych przez siebie kryteriów, dokona wyboru 2 (dwóch) najlepszych Opowiadań, które następnie 

prześle  pocztą elektroniczną w formie pliku MS Word pod adres: mrejf@pkol.pl albo przesyłką poleconą, z dopiskiem „XXV 
konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego”, pod adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże 
Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. Wymagane jest doręczenie Opowiadań tylko w jednej ze wskazanych form do dnia 04 
kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu Opowiadania do ORAGANIZATORA). Do każdego z Opowiadań należy dołączyć 
wypełniony załącznik nr 1. Opowiadania doręczone po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie. ORGANIZATOR nie ponosi 
odpowiedzialności za okoliczności związane z doręczeniem Opowiadania, 

mailto:mrejf@pkol.pl


d) do dnia 10 maja 2016 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej,  powołanej przez ORGANIZATORA, składającej się z 
przedstawicieli ORGANIZATORA, nauczycieli - polonistów i dziennikarzy, która wybierze zwycięzców, 

e) Komisja Konkursowa nie dopuści do Konkursu Opowiadań naruszających postanowienia Karty Olimpijskiej, Statutu PKOl, ani 
żadnych regulacji w ramach Ruchu Olimpijskiego i prawa powszechnego, 

f) wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17 czerwca 2016 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 nadesłanych Opowiadań minimum 7 (siedem) zwycięskich Opowiadań w każdej z kategorii: 
a) kategoria I – szkoły podstawowe 
b) kategoria II - gimnazja  

2. Autorzy zwycięskich Opowiadań otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie dyplomy i upominki. 
3. Odbiór nagród nastąpi w dniu 17 czerwca 2016 r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 

4 (dalej: Centrum Olimpijskie), podczas uroczystego spotkania z laureatami.  
4. Zwycięskie Opowiadania zostaną opublikowane w książce poświęconej Konkursowi. 

 
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika i jego nauczyciela (opiekuna naukowego) na: 
a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i nauczyciela w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych przez 

ORGANIZATORA w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania, wydawania, odbioru nagrody. 
Administratorem, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, bazy danych zawierającej dane osobowe Uczestników 
jest ORGANIZATOR, 

b) opublikowanie przez ORGANIZATORA imienia i nazwiska, jako Uczestnika lub Laureata Konkursu oraz nauczyciela 
(opiekuna naukowego) i nazwy szkoły  na Stronie Internetowej ORGANIZATORA, w książce pokonkursowej i periodyku pt. 
Olimpionik wydanych przez ORGANIZATORA. 

2. Uczestnik i jego nauczyciel mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia. 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich opiekunów naukowych będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych. 
4. Podanie swoich danych osobowych przez Uczestnika i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez ORGANIATORA jest dobrowolne, 

lecz jego brak uniemożliwia udział w Konkursie  
 
IX. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNKOWE 

 
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu pełne prawa do Opowiadania, w szczególności w zakresie autorskich praw 

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

2. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik, w przypadku wybrania nadesłanego przez niego Opowiadania jako wygrywającego 
zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na ORGANIZATORA autorskie prawa majątkowe do Opowiadania przekazanego 
ORGANIZATOROWI w ramach Konkursu wraz z prawem do wyłącznego wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 5 poniżej. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany do wykonania czynności prowadzących do przeniesienia 
autorskich praw majątkowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawowe w szczególności kodeksu cywilnego i Ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

3. Uczestnik, w przypadku wybrania przez Komisję Konkursową napisanego przez niego Opowiadania jako zwycięskiego  zobowiązuje 
się od chwili ogłoszenia wyników Konkursu do niewykonywania w stosunku do ORGANIZATORA autorskich praw osobistych 
odnoszących się do Opowiadania przesłanego ORGANIZATOROWI, 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, jego opiekun prawny i opiekun naukowy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez ORGANIZATORA ich wizerunku 
utrwalonego podczas gali, o której mowa w art. VII ust. 4 Regulaminu. 

5. Zgoda na przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 4, odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w 
szczególności do: 
a) utrwalania jakąkolwiek techniką, na jakimkolwiek nośniku i w jakimkolwiek systemie, w tym m.in. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, na jakimkolwiek nośniku i w jakimkolwiek systemie, w tym m.in. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 
c) wprowadzania do obrotu, 
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej, 



e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 
udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych), 

f) publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, 
g) wystawiania, 
h) wyświetlania, 
i) użyczania lub najmu, 
j) nadawania analogowego lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz 

bezprzewodowej przez stację naziemną, 
k) nadawania analogowego lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub  technologii) za pośrednictwem satelity, 
l) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych  

(w jakimkolwiek systemie lub technologii).  
 

 
 

X. WYKONYWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 
 

Wszelkie postanowienia Regulaminu przyznające prawa i nakładające obowiązki na Uczestników będą odpowiednio realizowane w ich 
imieniu i na ich rzecz przez nauczycieli (opiekunów naukowych) oraz opiekunów prawnych, np. rodziców.  
 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Po wyłonieniu laureatów Konkursu ich opiekunowie prawni bądź nauczyciele (opiekunowie naukowi) dostarczą do ORGANIZATORA 
napisane osobiście przez laureatów konkursu życiorysy (o które ORGANIZATOR wystąpi w terminie późniejszym), które umieszczone 
zostaną łącznie z ich Opowiadaniami, nazwiskami nauczycieli – opiekunów i nazwami szkół w książce, która, jako pokłosie Konkursu  
zostanie wydana przez ORGANIZATORA  do 17 czerwca 2016 r. 

2. Opowiadania nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania Opowiadań laureatów 
do popularyzacji idei olimpijskiej 

3. ORGANIZATOROWI Konkursu przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. 
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji ORGANIZATOR opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem. 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Karta Zgłoszeniowa  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
 
 

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

 

*DANE SZKOŁY 
 

nazwa  
 
 

adres z kodem pocztowym  
 

telefon  
 

fax  
 

Email 
 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 
polonisty (opiekuna literackiego) 

 

 
 

*DANE AUTORA OPOWIADANIA 
 

imię i nazwisko 
 

 

Klasa 
 

 

Tytuł opowiadania 
 
 

 

 
 
 
Oświadczam, iż zapoznałem się osobiście, jak również zapoznałem małoletniego autora Opowiadania (Uczestnika) z Regulaminem  
XXVI Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego i akceptuję wszystkie 
postanowienia Regulaminu.                                                                               
 
 
……………………………………………………………..    
 

                  …………………………………………………………….. 
                  Data i własnoręczny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 
 
 
……………………………………………………………..                                                                                …………………………………………………………………   
 
……………………………………………………………..                 ………………………………………………………………...    
 

                  Data i własnoręczny podpis Dyrektora szkoły                                              Data i własnoręczny podpis nauczyciela (opiekuna naukowego) 
 
 
 

 
Pieczątka szkoły 
 
 
 

*proszę wypełnić drukowanymi literami 


