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Polski Komitet Olimpijski                                       
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa 
Tel. 22 56 03 700, fax. 22/56 03 735 
www.olimpijski.pl 
 

Regulamin Konkursu „W drodze do Rio 2016”  
dla szkół gimnazjalnych im. Polskich Olimpijczyków 

i Szkół Mistrzostwa Sportowego 
 
  

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 
Organizatorem Konkursu „W drodze do Rio 2016” 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. Upowszechnianie idei olimpijskiej. 
2. Pogłębienie wiedzy o igrzyskach olimpijskich. 
3. Zainteresowanie młodzieży Igrzyskami XXXI Olimpiady  Rio de Janeiro 2016. 
4. Promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym. 

 
III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
1. Konkurs jest skierowany do szkół gimnazjalnych im. Polskich Olimpijczyków i Szkół Mistrzostwa Sportowego (zwanych dalej: 

„Szkołami”). 
2.  Szkołę mogą reprezentować wyłącznie osoby będące jej uczniami (dalej: „Uczestnicy”).   
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” przez wszystkich 

Uczestników oraz ich opiekunów prawnych i naukowych (nauczycieli).  
4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu z zastrzeżeniem art. V ust. 4 c. 
5. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a) I etap – konkurs plastyczny na plakat olimpijski, który ma za zadanie wyłonienie finalistów - 6 szkół, które wezmą udział w II etapie 
(dalej: „Finaliści”), 

b) II etap – Finał -  konkurs wiedzy olimpijskiej i konkurs sprawnościowy. 
6. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (załącznik nr 1 do Regulaminu) uczestnictwa  

w Konkursie, wypełnionej i własnoręcznie podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika, nauczyciela (opiekuna projektu) 
 i dyrektora szkoły do której uczęszcza Uczestnik. 

 
IV. PRZEBIEG I ETAPU KONKURSU – KONKURS NA PLAKAT OLIMPIJSKI 

1. Pierwszy etap Konkursu polega na przygotowaniu przez Uczestników plakatów o tematyce olimpijskiej (dalej: „Plakaty”). 
2. Tematyka Plakatu powinna ilustrować hasło: „W drodze do Rio 2016”. 
3. Plakaty zostaną wykonane indywidualnie – wykonują je Uczestnicy (po jednej osobie) osobiście. 
4. Wymiary i technika wykonania Plakatów:  

a) format: 100 cm x 70 cm, 
b) technika: praca wykonana na papierze w dowolnej technice.  

5. Na odwrocie każdego Plakatu należy podać: imię i nazwisko autora (autorem jednego Plakatu może być tylko jedna osoba), nazwę 
i dokładny adres Szkoły, telefon i adres e-mailowy Szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna projektu). 

6. Każda Szkoła ma prawo zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy plakaty. 

7. Plakaty należy przysłać do dnia 30 listopada 2015 r. (łącznie z podpisanym załącznikiem nr 1) pod adresem: 
Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, z dopiskiem: konkurs „W drodze do Rio 2016” (decyduje data 
stempla pocztowego, ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności związane z doręczeniem plakatów). 

8. Do dnia 15 grudnia 2015 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, która dokona wyboru 6 zwycięskich Plakatów. 
9. O wyborze zwycięskich Plakatów decydować będą: 

a) poziom artystyczny, 
b) nawiązanie do tematyki olimpijskiej, 
c) oryginalność – nowatorskie podejście do tematyki Konkursu. 

10. Sześć szkół, których uczniowie są autorami zwycięskich Plakatów przechodzi do II etapu Konkursu i staje się Finalistami. 
11. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
12. Wyniki I etapu Konkursu ogłoszone będą w dniu 04.01.2016 r. na stronie internetowej www.olimpijski.pl, Finaliści otrzymają również 

powiadomienie pisemne. 
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V. PRZEBIEG II ETAPU - FINAŁU KONKURSU 
 
1. Termin: Finał Konkursu odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. Finaliści otrzymają pisemne potwierdzenie terminu Finału. 
2. Miejsce: Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. 
3. Uczestnictwo: 

a) uczestnikami finału Konkursu są reprezentacje 6 Szkół, których uczniowie są autorami zwycięskich Plakatów wybranych przez 
Komisje Konkursową w I etapie Konkursu, 

b) reprezentacja każdej Szkoły składa się z 5 osób - 2 uczennic, 2 uczniów i autora Plakatu.  
 

4. Program: 
a) konkurs wiedzy olimpijskiej, 
b) konkurs sprawnościowy, 
c) Finaliści otrzymają wraz z informacją o zakwalifikowaniu się do Finału Konkursu , szczegółowe informacje dot. zakresu wiedzy 

olimpijskiej, programu konkursu sprawnościowego oraz kryteriów oceniania.  
5. Komisja Konkursowa Finału: 

a) Komisja zostanie powołana przez Polski Komitet Olimpijski, w jej skład wejdą eksperci z dziedziny sportu i wiedzy  
o ruchu olimpijskim, 

b) Komisja oceniać będzie Uczestników na podstawie kryteriów ustalonych zgodnie z art. V ust.  4 c), 
c) Komisja  ma prawo do modyfikacji przebiegu konkursu w trakcie jego trwania, 
d) decyzje są ostateczne. 

 
VI. NAGRODY 

1. I miejsce – sprzęt sportowy dla szkoły o wartości 5.000 złotych brutto oraz 5 - dniowy pobyt w Centralnym Ośrodku Sportu  
w Zakopanem  dla zwycięskiej drużyny wraz z opiekunem. Organizator zapewnia atrakcyjny program pobytu.  

2. II miejsce –  sprzęt   sportowy dla   szkoły o wartości   4.000  złotych brutto. 
III miejsce – sprzęt   sportowy dla  szkoły o  wartości   3.000  złotych brutto. 

3. Wszyscy Finaliści otrzymają drobne upominki.  
4. Koszty podatków od nagród ponosi ORGANIZATOR. 

 
 
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika i jego nauczyciela (opiekuna projektu) 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 Finalisty lub laureata Konkursu oraz nauczyciela 
(opiekuna projektu) i nazwy szkoły na Stronie Internetowej ORGANIZATORA i pismach „Magazyn Olimpijski” oraz „Olimpionik” 
wydawanych przez ORGANIZATORA. 

2. Uczestnik i jego nauczyciel mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich opiekunów 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. 
 
VIII. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNKOWE 

 
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu pełne prawa do Plakatu, 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 wysłania Plakatu Uczestnik, zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na ORGANIZATORA autorskie prawa majątkowe do 
Plakatu przekazanego ORGANIZATOROWI w ramach Konkursu wraz z prawem do wyłącznego wykonywania praw zależnych, na 
polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 poniżej.  

3. Z chwilą wysłania Plakatu Uczestnik, zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do ORGANIZATORA autorskich praw osobistych 
odnoszących się do Plakatu przesłanego ORGANIZATOROWI, w tym zobowiązuje się do nieingerowania w sposób wykorzystywania 
Plakatu przez ORGANIZATORA, który będzie mógł wykorzystywać utwór w całości, jak również w części w postaci dowolnych 
fragmentów. 

4. Uczestnik, jego opiekun prawny i opiekun projektu (nauczyciel) wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez ORGANIZATORA ich 
wizerunku utrwalonego podczas finału Konkursu. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego 
podczas Finału Konkursu będzie musiało zostać doręczone ORGANIZATOROWI przed przystąpieniem do Finału. Formularz 
oświadczenia zostanie udostępniony przez Organizatora wraz z informacją o Finale konkursu. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Plakatu na następujących polach 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, 
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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).  
 

 
 

IX. 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.  
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Plakaty nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania plakatów do popularyzacji 
idei olimpijskiej. 

2. 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. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację konkursu jest: 
Grażyna Rabsztyn – dyrektor działu Edukacji Olimpijskiej 
Tel. 22 56 03 704; adres e-mail: grabsztyn@pkol.pl 
 
 
Warszawa, 29 września 2015 r. 
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                                                                                                           Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
uczestnictwa w Konkursie „W drodze do Rio 2016” 

 

            DANE SZKOŁY* 
 

nazwa  
 
 

adres z kodem pocztowym  
 

telefon  
 

fax  
 

E-mail 
 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 
/opiekuna 

 

 

              DANE AUTORA PLAKATU* 
 

imię i nazwisko 
 

 

Klasa 
 

 

 
 
Oświadczam, iż zapoznałem się osobiście, jak również zapoznałem Uczestnika z Regulaminem  Konkursu „W drodze do Rio 2016” 
i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu.                                                                               
 
1. Wyrażam zgodę na: 

a) przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego podopiecznego – Uczestnika Konkursu, w rozumieniu Ustawy  

o ochronie danych osobowych przez ORGANIZATORA w celach wyłaniania zwycięzców Konkursu oraz przyznawania, 

wydawania, odbioru nagrody. Administratorem, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, bazy danych 

zawierającej moje dane osobowe jest ORGANIZATOR, 

b) opublikowanie przez ORGANIZATORA mojego imienia i nazwiska oraz życiorysu (biogramu) oraz imienia i nazwiska 

oraz życiorysu (biogramu) mojego podopiecznego, jako uczestnika Konkursu na stronie internetowej ORGANIZATORA 

w biuletynie pokonkursowym i periodykach pt. „Olimpionik” i „Magazyn Olimpijski” wydanych przez ORGANIZATORA, 

c) wykorzystanie wykonanego przeze mnie Plakatu przez ORGANIZATORA na polach eksploatacji wskazanych 

 w art. VIII ust.5 Regulaminu Konkursu. 

2. ORGANIZATOR zapewnia prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 
4. Akceptuję, iż podanie moich danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez ORGANIZATORA  jest dobrowolne, 

lecz jego brak uniemożliwia udział w Konkursie.  
5. Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielam nieodpłatnie. 

 
……………………………………………………………..    
 

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

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

                  Data i własnoręczny podpis dyrektora szkoły                                                           Data i własnoręczny podpis nauczyciela /opiekuna  
 

 
Pieczątka szkoły 
 
 
 

*proszę wypełnić drukowanymi literami 


