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REGULAMIN KONKURSU 

PN. „SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O SPORCIE” 

I. ORGANIZATOR:  

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu.  

2. Adres Organizatora: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 

Pakosław. 

 3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:  

-Halina Kusz - dyrektor, 

-Joanna Kuźnia,  

-Blanka Pazoła. 

Tel. (65) 547-84-78, 605-441-997  

E-mail: okir@pakoslaw.com  

 

II.CELE:  

- popularyzacja wiedzy o sporcie w zakresie historii polskiego i międzynarodowego sportu,  

osiągnięć polskich sportowców na arenie międzynarodowej, znajomość podstawowych 

przepisów i zasad poszczególnych dyscyplin sportu,  

- rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej sportu i wszelkich form aktywności ruchowej,  

- zachęta do aktywnej obserwacji wydarzeń sportowych w kraju i na świecie oraz 

w najbliższej okolicy,  

- zainteresowanie innymi, często mniej popularnymi dyscyplinami sportu,  

- zdiagnozowanie stanu wiedzy o sporcie wśród społeczności Gminy Pakosław. 

 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród mieszkańców Gminy Pakosław (uczniowie szkół 

podstawowych, młodzież, dorośli).  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

3. Konkurs polega na rozwiązaniu testu wiedzy o sporcie – Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu, składającego się z pytań otwartych oraz zamkniętych (jedno- lub wielokrotnego 

wyboru) i naniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi, będącą jednocześnie kartą 

zgłoszeniową – Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. 

4. Osoby składające testy konkursowe oświadczają, że zapoznały się z Regulaminem 

Konkursu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 
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osobowych i wizerunku w celu organizacji i promocji konkursu - Załącznik nr 2 do 

Regulaminu Konkursu.  

5. Każdy uczestnik może przesłać/dostarczyć tylko jeden rozwiązany test. W przypadku 

złożenia kolejnych kart zgłoszeniowych, pod uwagę brana będzie tylko pierwsza złożona 

karta. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE:  

Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu należy złożyć w terminie do 

dnia 4 maja 2021r. (wtorek) w siedzibie Organizatora lub wysłać na adres mailowy: 

okir@pakoslaw.com 

 

V. OCENA TESTÓW, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW:   

1. Oceny testu dokona Komisja Konkursowa.  

2. Zwycięzcą/ami konkursu zostaną osoby, które bezbłędnie uzupełnią test i uzyskają 

maksymalną ilość punktów. W przypadku, gdy nikt nie uzyska maksymalnej liczby punktów, 

zwycięzcą/ami zostanie/ą osoba/y, która/e uzyska/ją największą ilość punktów. 

3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:  

1. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 maja 2021r. (piątek). Zostaną one 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.pakoslaw.com oraz na profilu 

społecznościowym Facebook Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu.  

2. Nagrody rzeczowe będą do odbioru w siedzibie Organizatora.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.pakoslaw.com .  

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.  

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 
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