REGULAMIN
Konkursu Olimpijskiego „One world, one dream”
Wstęp:
1. Idea konkursu narodziła się wśród młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół
w Parkowie w województwie wielkopolskim. Bezpośrednim jej impulsem
stało się wspaniałe wyeksponowanie siły idei olimpijskiej podczas igrzysk
olimpijskich w Turynie i Pekinie. Raz jeszcze okazało się, że główne hasła
olimpizmu: przyjaźń, pokój i braterstwo łącza młodzież całego świata
w szlachetnej rywalizacji sportowej.
2. Inicjatywa Zespołu Szkół w Parkowie zyskała pełne poparcie Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Postanowienia szczegółowe:
I.

Cel konkursu:
1. Przybliżenie i popularyzacja idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży.
2. Bezpośrednim celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego zespołu
oraz zwycięscy indywidualnego.
3. Popularyzacja idei igrzysk olimpijskich w Polsce.

II.

Tematyka konkursu:
1. Konkurs rozgrywany jest pod hasłem „Jeden świat, jedno marzenie”
/„One world, one dream”/.
2. Szczegółowa wiedza o udziale polskich sportowców w poszczególnych
igrzyskach olimpijskich.
3. Szczegółowa wiedza o przebiegu ostatnich igrzysk olimpijskich w Turynie
i Pekinie.

4. Ogólna wiedza o historii i symbolach igrzysk olimpijskich.

III.

Organizatorzy:
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkól w Parkowie w powiecie
obornickim i Klub Olimpijczyka w Parkowie.
2. Konkurs odbywa się przy współudziale:
• Ministerstwa Edukacji narodowej;
• Polskiego Komitetu Olimpijskiego;
• Kuratorium Oświaty w Poznaniu;
• Uczniowskiego Klubu Sportowego;
• Radia „Merkury”.

IV.

Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów.

V.

Zasady eliminacji i zgłoszenia:
1. Drużynę wyłania się podczas eliminacji szkolnych. Tworzy ją trzech
uczniów, którzy podczas eliminacji szkolnych uzyskają najlepsze wyniki.
W skład drużyny wchodzą uczniowie jednej szkoły
2. Uczestnicy są oceniani indywidualnie. Suma punktów uczestników /trzech/
tej samej szkoły tworzy punktację drużynową.

VI.

Przebieg konkursu:
1.

Konkurs składa się z dwóch części:
a) części sprawnościowej;
b) części teoretycznej;

2.

Część sprawnościowa polega na indywidualnym wykonaniu trzech
punktowanych prób sprawnościowych /sportowych/.

3.

Część teoretyczna składa się z eliminacji pisemnych i sprawdzianu
ustnego. W części pisemnej uczestnicy rozwiązują krzyżówkę
/ 20 haseł/ lub odpowiadają na 20 pytań. Czas odpowiedzi wynosi
20 minut. Oceny pisemnych odpowiedzi dokonuje komisja konkursowa.

Do sprawdzianu ustnego przechodzi 5 uczestników indywidualnych,
którzy po części sprawnościowej i pisemnej uzyskali najlepsze wyniki.
W części ustnej każdy uczestnik losuje zestaw trzech pytań. Pierwsze
pytania dotyczą igrzysk w Turynie i Pekinie, drugie związane jest
z historią igrzysk olimpijskich, trzecie pytanie związane jest z filmem
przedstawiającym wydarzenia z igrzysk.
4.

Klasyfikacja drużynowa ustalana jest po części pisemnej
i sprawnościowej.

5.

Punktacja za odpowiedzi pisemne wynosi od 0 do 1 punktu za pytanie .
Punktacja za odpowiedzi na pytania ustne wynosi od 0 do 10 punktów.

6.

Jeżeli dwa lub więcej zespołów lub uczestników indywidualnych uzyska
taką samą ilość punktów , stosuje się dodatkową rundę pytań ustnych
/po jednym pytaniu dla uczestnika/ drogą losowania pytań z zestawów
rezerwowych.

7.

Pytania i zadania przygotowuje Klub Olimpijczyka w Parkowie
przy współdziałaniu z Polskim Komitetem Olimpijskim.

8.

Komisję w składzie 5 – 8 osób w celu przeprowadzenia Finału
Wojewódzkiego Konkursu tworzą przedstawiciele PKOl i zaproszeni
olimpijczycy. Na czele komisji stoi przedstawiciel Zespołu Szkół
w Parkowie.

9.

Punktacja za część sprawnościową konkursu jest określona przez
organizatorów poszczególnych etapów wg zasady, że punkty zdobyte
w tej części nie mogą przekroczyć 50% ogółu punktów możliwych
do zdobycia w całym konkursie /na określonym etapie/.

VII.

Inne uwagi:
1. Przed przystąpieniem do części teoretycznej konkursu następuje losowanie
kolejności odpowiedzi. Losowania dokonują kapitanowie drużyn oraz
uczestnicy indywidualni . Kapitanowie drużyn decydują o kolejności
odpowiedzi uczestników z drużyny.
2. Każdy uczestnik konkursu ma prawo poprzez swojego opiekuna zgłosić
uwagi, zastrzeżenia oraz protesty dotyczące oceny bądź innych spraw

związanych z przebiegiem konkursu. Każda zgłoszona wątpliwość musi
być natychmiast rozpatrzona przez komisję konkursową, a jej wynik
ogłoszony publicznie.
3. W każdym przypadku odpowiedzi złej lub niepełnej przewodniczący
komisji konkursowej publicznie ogłasza prawidłową odpowiedź.

VIII.

Nagrody:
1. Głównymi nagrodami konkursu na szczeblu wojewódzkim są puchary
Dyrektora Zespołu Szkół w Parkowie za zwycięstwo drużynowe
i indywidualne.
2. Wszyscy współorganizatorzy etapów mają prawo fundacji nagród
i określenia ich przeznaczenia.
3. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu przysługuje głównemu
organizatorowi konkursu.

Adres do korespondencji:

Klub Olimpijczyka przy Zespole Szkół w Parkowie
Parkowo 6
64 – 608 Parkowo
Tel./fax. 067/ 26 10 505
e – mail: zsparkowo@wp.pl

