
 

 Regulamin konkursu „Wawrzyn Olimpijski 2020”,  

zwany dalej: „Regulaminem” 

 

Konkurs pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Organizatorem Konkursu „Wawrzyn Olimpijski 2020”, zwanego dalej: „Konkursem” jest Polski Komitet 

Olimpijski z siedzibą w Warszawie (01-531), ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej 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. Promowanie idei olimpijskiej w sztuce, architekturze, literaturze i innych aspektach twórczości 

artystycznej.  

2. Promowanie humanistycznych wartości sportu. 

3. Popularyzacja artystycznego przedstawiania rywalizacji sportowej.  

 

III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Zgłoszeni do Konkursu mogą zostać twórcy dzieł odznaczających się wybitnymi walorami 

artystycznymi w następujących kategoriach: 

a) literatura (poezja, proza, reportaż literacki), 

b) muzyka, 

c) sztuki plastyczne (np. rzeźba, malarstwo), 

d) architektura (zrealizowane obiekty sportowe), 

e) film, 

f) fotografika. 

2. Udział w Konkursie mogą brać twórcy dzieł stworzonych w latach 2017 – 2020. 

3. Kandydatów do Wyróżnienia, zwanych dalej: „Kandydatami”, mogą zgłaszać następujące podmioty: 

a) Polski Komitet Olimpijski, 

b) Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 

c) stowarzyszenia i związki twórcze, 

d) organizacje współpracujące z PKOl, 

e) uczelnie wyższe, 

f) wydawnictwa, 

g) krytycy i eksperci w dziedzinach objętych zakresem Konkursu. 

4. Zgłoszenie do Konkursu może także zostać dokonane przez samego Kandydata (wskazane jest 

dołączenie opinii stowarzyszenia lub związku twórców). 

5. Zgłoszenie do Konkursu musi nastąpić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, 

zwane dalej „Zgłoszeniem”. 

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

7. Sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją 

Konkursową”.  

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY 

 

Konkurs będzie przebiegał wg następującego harmonogramu: 

1. Konkurs wraz z Regulaminem zostaną ogłoszone w 15 stycznia 2021 roku na stronie internetowej 

www.olimpijski.pl. 

http://www.olimpijski.pl/


2. Wypełnione Zgłoszenia należy składać do dnia 31 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do siedziby 

Organizatora) w formie elektronicznej na adres mrejf@pkol.pl lub w formie papierowej, osobiście lub 

listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „Wawrzyn Olimpijski 2020” na 

adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. Do Zgłoszenia mogą 

także zostać dołączone informacje biograficzne Kandydata. Zgłoszenia przekazane po tej dacie nie będą 

dopuszczone do Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności związane 

z doręczeniem Zgłoszeń. 

3. Dodatkowo obok przesłania Zgłoszenia należy przekazać Organizatorowi dzieła lub w zależności od 

kategorii ich kopie, reprodukcje, zdjęcia, projekty, wizualizacje projektów architektonicznych wraz 

dodatkową dokumentacją (np. opisy) oraz recenzje i omówienia dzieł w fachowej prasie, które 

dokumentować będą ich rangę artystyczną.  

4. Po otrzymaniu Zgłoszeń Organizator dokona kontroli wniosków pod względem formalnym, 

sprawdzając czy spełniają one warunki wskazane w pkt. III Regulaminu. Zgłoszenia, które nie będą 

spełniać ww. warunków nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu Konkursu. Decyzje Organizatora 

w powyższym zakresie są ostateczne. 

5. W skład Komisji Konkursowej wchodzić będą przedstawiciele PKOl, Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu, związków i stowarzyszeń twórczych oraz eksperci niezależni. 

6. Do dnia 30 kwietnia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, która dokona wyboru 

laureatów Konkursu (zwanych dalej: „Laureatami”), spośród Kandydatów wskazanych w Zgłoszeniach, 

kierując się następującymi kryteriami: 

a) poziom artystyczny dzieła, 

b) pozytywne recenzje dzieła w fachowych periodykach poświęconych danej dziedzinie kultury i 

sztuki, 

c) realizacja celów Konkursu, wskazanych w pkt. II Regulaminu. 

7. Laureaci otrzymają jako nagrodę „Wawrzyny Olimpijskie 2020” złote, srebrne lub brązowe tj.  medale 

wykonane wg projektu artysty rzeźbiarza Stanisława Sikory oraz dyplomy ze wskazanym tytułem 

nagrody. 

8. Otrzymanie „Wawrzynu Olimpijskiego 2020” jest niezależne od wcześniej uzyskanych przez 

Kandydata nagród i wyróżnień. 

9. O liczbie przyznanych „Wawrzynów Olimpijskich 2020” decyduje poziom zgłoszonych prac, co 

oznacza, że Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nieograniczonej liczby nagród 

poszczególnych stopni w danych kategoriach, jak również zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania 

żadnego „Wawrzynu Olimpijskiego 2020” w danej kategorii. 

10. „Wawrzyn Olimpijski 2020” może zostać przyznany pośmiertnie. 

11. Wynik Konkursu w żadnej mierze nie zależy od przypadku.  

12. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna. 

 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

  

1. Po końcowym posiedzeniu Komisji Konkursowej, Laureaci zostaną poinformowani o decyzji Komisji 

Konkursowej i terminie Gali oraz otrzymają formularz zgody na wykorzystywanie ich wizerunku i 

przetwarzanie ich danych osobowych, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu („Formularz Zgody”) 

z prośbą o zwrot wypełnionego Formularza Zgody, co najmniej na dwa miesiące przed wskazanym 

terminem Gali.   

2. Ogłoszenie listy Laureatów Konkursu na stronie internetowe Organizatora www.olimpijski.pl nastąpi 

do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Uroczysta gala (dalej zwanej „Galą”) podczas, której zostaną wręczone 

Laureatom nagrody, o których mowa w pkt. IV ust. 7 Regulaminu, odbędzie się w IV kwartale 2021 

roku w siedzibie Organizatora. 

3. Informacja o Laureatach zostanie zamieszczona w publikacjach Organizatora, na stronie internetowej i 

portalach społecznościowych Organizatora. 
  

VI. DANE OSOBOWE 

 

Organizator przetwarza dane osobowe zgłaszających kandydatów i Kandydatów jako administrator danych. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych będących 

mailto:mrejf@pkol.pl
http://www.olimpijski.pl/


częścią Formularza Zgłoszeniowego i Formularza Zgody stanowiących Załączniki nr 1 i nr 2  

do Regulaminu. 

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji Regulaminu.  

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia 

Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje na stronie internetowej 

Organizatora www.olimpijski.pl informację o zmianie Regulaminu, aktualną treść Regulaminu, 

uzasadnienie dokonanej zmiany oraz termin, od którego zmiana obowiązuje. Organizator nie może 

zmieniać Regulaminu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem poszczególnych Kandydatów, 

chyba że konieczność jego zmiany wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Nadesłane prace lub ich reprodukcje itp., o których mowa w pkt IV ust. 3 Regulaminu mogą zostać 

odebrane przez Kandydatów lub zgłaszających Kandydatów w ciągu jednego miesiąca od daty 

ogłoszenia wyników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace lub ich reprodukcje 

i inne materiały nie odebrane po tym terminie. 

4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 

5. Osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Magdalena Rejf, tel. 22 560 37 47, e-mail: 

mrejf@pkol.pl .  
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