
 
REGULAMIN 

VI Multimedialnego Konkursu Sportowcy Warmii i Mazur 
 

 
1. Celem konkursu jest przedstawienie sylwetki sportowca, trenera, sędziego, 

nauczyciela WF  lub  działacza sportowego albo dyscyplin sportowych, których 
działalność jest związana z Olsztynem oraz Warmią i Mazurami. Chcemy, by 
pamięć o  ludziach związanych ze sportem przetrwała próbę czasu i trwale 
wpisała się w pamięć mieszkańców naszego regionu. 

     2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i  Rekreacji w Olsztynie. Czas 
trwania konkursu: 10.01.2019 r. – 31.05.2019 r. 
     3. Konkurs jest kierowany głównie do młodzieży szkolnej z województwa warmińsko-
mazurskiego. Udział mogą brać zarówno pojedynczy uczniowie jak i zespoły (max. 3 
osoby), które opracują pokaz multimedialny przedstawiając  sylwetkę wybranego przez 
siebie bohatera  konkursu lub dyscyplin sportowej.  Dopuszczalna jest również kategoria 
Open – osoby niezwiązane ze środowiskiem szkolnym. Konkurs podzielony jest na 
następujące kategorie wiekowe:   
        - szkoły podstawowe, 
        - szkoły średnie, 
        - uczelnie wyższe, 
        - kategoria Open    
     4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do organizatorów nagranych 
na płycie DVD (czytelne dla komputerów i odtwarzaczy DVD !!!) materiałów 
przedstawiających sylwetkę wybranego bohatera lub dyscypliny sportowej. Prezentacja 
może zawierać wywiady ze sportowcami lub ich rodzinami, biografie, sylwetkę 
nauczyciela wychowania fizycznego, sędziego sportowego, filmy, zdjęcia, fragmenty 
wycinków prasowych itp. Należy podać  źródła, z których  się korzystało. Udział 
uczestników niepełnoletnich w konkursie jest uwarunkowany pisemną zgodą rodziców 
lub opiekunów prawnych. Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności 
organizacyjno-prawnej za złamanie praw autorskich. Wszelka odpowiedzialność za 
wysłany na konkurs  materiał spoczywa na autorach projektu. Czas trwania prezentacji – 
do 15 min.  
       5. Prace na konkurs należy przesłać do Muzeum Sportu im. Mariana Rapackiego w 
Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 44, 10-450 Olsztyn. Do płyty z materiałem 
konkursowym należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. (Oświadczenie w 
załączeniu oraz na stronie  internetowej OSiR  w Olsztynie.) Wszystkie prace biorące 
udział w konkursie przechodzą na własność organizatorów niniejszej imprezy. 
Przesłanie ich jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publiczne prezentacje. 
Prace będą przechowywane w Muzeum Sportu im. Mariana Rapackiego i zostaną 
wykorzystywane zostaną jako materiały szkoleniowe, propagandowe oraz programowe 
w działalności muzeum. 
     6. Prace nadesłane do multimedialnego konkursu oceni specjalnie powołana komisja, 
która przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe ufundowane przez 
organizatorów. 



     7. Szczegółowych informacji o konkursie można zasięgnąć w Muzeum Sportu  im. 
Mariana  Rapackiego w Olsztynie al. Piłsudskiego 44,  Hala Urania, tel.  89 533 17 47, 
519 566 849. 
  8. Wszelkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez 
organizatorów konkursu. 
  


