Regulamin Konkursu „Logos Olimpijski 2022”
oraz na rozprawy habilitacyjne, prace doktorskie i magisterskie
z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu „Logos Olimpijski 2022” oraz na rozprawy habilitacyjne, prace doktorskie
i magisterskie z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej jest Polska Akademia Olimpijska działająca
w ramach Polskiego Komitetu Olimpijskiego, z siedzibą w Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
wpisanego do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057907, NIP: 5260006545, zwana
dalej „Organizatorem”.

II. CELE KONKURSU
1. Wybór najbardziej wartościowych prac o tematyce olimpijskiej.
2. Popularyzacja idei olimpijskiej i edukacji olimpijskiej.
3. Inspirowanie do podejmowania tematyki olimpijskiej.

III. KATEGORIE KONKURSU





Kategoria I – „Logos Olimpijski 2022” na publikacje książkowe,
Kategoria II – na rozprawy habilitacyjne,
Kategoria III – na prace doktorskie,
Kategoria IV – na prace magisterskie.

IV. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Przystąpienie do Konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu, zwanego dalej
„Regulaminem”.
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami”.
W konkursie mogą brać udział autorzy publikacji książkowych (kategoria I), rozpraw habilitacyjnych
(kategoria II) po pozytywnym zakończeniu procedury habilitacyjnej, prac doktorskich (kategoria III) po
obronie pracy doktorskiej i prac magisterskich (kategoria IV) po nadaniu tytułu magistra, którzy
przygotowali/opublikowali swe prace w latach 2018-2021.
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać:
 Polski Komitet Olimpijski,
 Polska Akademia Olimpijska,
 Polska Akademia Nauk,
 szkoły wyższe,
 polskie związki sportowe i stowarzyszenia,
 wydawnictwa,
 laureaci poprzednich edycji konkursu (dotyczy konkursu „Logos Olimpijski 2022”),
 recenzenci (dotyczy konkursu na rozprawy habilitacyjne),
 promotorzy (dotyczy konkursu na prace doktorskie i magisterskie),
 sami kandydaci do konkursu.
Nagrody w Konkursie „Logos Olimpijski 2022” oraz za rozprawy habilitacyjne, prace doktorskie
i magisterskie są przyznawane za najbardziej wartościowe prace z zakresu nauk humanistycznych,
społecznych i innych, które podejmują zagadnienia olimpizmu i edukacji olimpijskiej.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: złożenie w siedzibie Organizatora w terminie i na zasadach
określonych w regulaminie: publikacji książkowej wraz z recenzją (kategoria I), rozprawy habilitacyjnej
(kategoria II), pracy doktorskiej (kategoria III) lub pracy magisterskiej wraz ze streszczeniami tych prac

(1-2 strony wydruku komputerowego, odstęp 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman 12 pkt.)
i formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie pracy oraz wizerunku
autora do celów konkursowych.

V. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs przebiegał będzie według następującego harmonogramu:
1. Konkurs wraz z Regulaminem zostaje ogłoszony w dniu 1 grudnia 2021 r. na stronie www.olimpijski.pl.
2. Uczestnicy składają publikacje książkowe, rozprawy habilitacyjne, prace doktorskie i magisterskie wraz
ze streszczeniami oraz formularzem zgody do dnia 1 marca 2022 r. (decyduje data wpływu do siedziby
Organizatora). Wskazane wyżej publikacje książkowe i prace doręczone po tej dacie nie będą brały
udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności związane
z doręczeniem wskazanych wyżej publikacji książkowych i prac.
3. Publikacje książkowe, rozprawy habilitacyjne, prace doktorskie i magisterskie wraz z kompletem
dokumentów (streszczenie, formularz zgody) należy przesłać w formie papierowej na adres: Polska
Akademia Olimpijska, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa oraz w formie elektronicznej na
adres: kdeberny@pkol.pl.
4. Kapituła konkursowa nie dopuści do konkursu publikacji książkowych i prac, które naruszają
postanowienia Karty Olimpijskiej, Statutu PKOl oraz inne zasady obowiązujące w ruchu olimpijskim,
a także normy prawa powszechnego.
5. Do dnia 30 marca 2022 r. odbędzie się posiedzenie powołanej przez Organizatora Kapituły
konkursowej, która dokona wyboru najbardziej wartościowych prac zgłoszonych do konkursu
w poszczególnych kategoriach.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej:
www.olimpijski.pl.

VI. KRYTERIA
1. Kapituła konkursowa dokona wyboru najbardziej wartościowych publikacji książkowych i prac
w poszczególnych kategoriach, biorąc pod uwagę:
a) zgodność treści zgłoszonej publikacji książkowej lub pracy z celami konkursu,
b) oryginalność podjętej tematyki,
c) poprawność merytoryczną, metodologiczną i językową.
2. Decyzja Kapituły konkursowej jest ostateczna.

VII. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1. Kapituła konkursowa dokona wyboru najbardziej wartościowych publikacji książkowych i prac
w następujących kategoriach:
 Kategoria I – „Logos Olimpijski 2022” za publikacje książkowe,
 Kategoria II – za rozprawy habilitacyjne,
 Kategoria III – za prace doktorskie,
 Kategoria IV – za prace magisterskie.
2. Kapituła konkursowa może dokonać wyboru nie więcej niż 3 (trzech) najbardziej wartościowych
publikacji książkowych w kategorii I oraz nie więcej niż po 2 (dwie) prace w każdej z pozostałych
kategorii, tj. w kategorii II, III i IV.
3. Autorzy zwycięskich publikacji książkowych w kategorii I zostaną uhonorowani nagrodą „Logos
Olimpijski”.
4. Autorzy zwycięskich rozpraw habilitacyjnych, prac doktorskich i magisterskich w kategoriach II, III i IV
mogą ubiegać się o udział w wybranym seminarium organizowanym przez Międzynarodową Akademię
Olimpijską w Olimpii, zwana dalej „MAOl”, według harmonogramu MAOl oraz zostaną nagrodzeni
dyplomem i upominkami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kwalifikacja do udziału w seminarium
odbywać się będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w MAOl (limit wiekowy do 35 lub do 45 lat,
biegła znajomość j. angielskiego, francuskiego lub greckiego).

5. Nagrody zostaną wręczone w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Wybrzeże
Gdyńskie 4, podczas spotkania z autorami zwycięskich publikacji książkowych i prac w poszczególnych
kategoriach. O terminie wręczenia nagród autorzy zwycięskich publikacji książkowych i prac zostaną
powiadomieni listem poleconym.

VIII. ZASADY WYKORZYSTANIA PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH I PRAC
1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu pełne prawa do publikacji książkowych lub pracy,
w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych oraz, że Uczestnik jest uprawniony do
rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.
2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na
wykorzystanie publikacji książkowych i prac w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia
zwycięzców konkursu i wręczenia nagród. Po zakończeniu konkursu, wskazana wyżej licencja na
wykorzystanie publikacji książkowej i prac zostaje przekształcona w licencję na czas nieoznaczony, przy
czym Organizator ma prawo wykorzystywać złożoną w konkursie publikację książkową lub pracę
jedynie w celach archiwizacyjnych, informacyjnych i sprawozdawczych.
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego
podczas wręczania nagród, w tym jego rozpowszechnianie na stronie internetowej www.olimpijski.pl
i w publikacjach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Stosowne oświadczenie zostało zawarte
w Formularzu Zgody.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe Uczestników jako administrator danych. Informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej będącej częścią
Formularza zgody stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia konkursu,
tj. w celach wyłonienia zwycięzców konkursu oraz przyznania i odbioru nagrody.
b) opublikowanie swojego imienia i nazwiska, jako zwycięzcy konkursu, na stronie internetowej,
mediach społecznościowych i wydawnictwach Organizatora i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Publikacje książkowe i prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia
konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator opublikuje informację ze stosownym
wyprzedzeniem na stronie internetowej www.olimpijski.pl.
3. Formularz zgody wraz z Klauzulą informacyjną stanowi integralną część Regulaminu.

XI. KORESPONDENCJA I ZAPYTANIA
Polska Akademia Olimpijska, Polski Komitet Olimpijski
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
Tel: 22/ 56 03 767, 22/56 03 700/701
Wszelkie pytania należy kierować do sekretarza Polskiej Akademii Olimpijskiej – Katarzyny Deberny,
e-mail: kdeberny@pkol.pl.

Załącznik do Regulaminu Konkursu „Logos Olimpijski 2022”
oraz na prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie
z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej

FORMULARZ ZGODY
na przetwarzanie danych osobowych,
wykorzystanie pracy w całości lub części
oraz wizerunku autora do celów konkursowych

Uczestnik konkursu:
1.

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Numer telefonu……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Nazwa reprezentowanej uczelni…………………………………………………………………………………………………………..
Ja, niżej podpisany, będący Uczestnikiem Konkursu „Logos Olimpijski 2022” oraz na rozprawy habilitacyjne,
prace doktorskie i magisterskie z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej, organizowanego przez Polską
Akademię Olimpijską, działającą w ramach Polskiego Komitetu Olimpijskiego, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa oświadczam, że wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu, w tym
przyznania i wręczenia nagród,
2) wykorzystanie przez Organizatora mojej pracy w całości lub części do celów promocyjnokonkursowych,
3) wykorzystanie, w tym upublicznianie, utrwalonych przez Organizatora w dowolnej formie, mojego
imienia i nazwiska, wizerunku oraz życiorysu (biogramu), jako Uczestnika na stronie internetowej,
w mediach społecznościowych oraz w wydawnictwach Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Data…………………………………………..

Podpis Uczestnika……………………………………………….

Klauzula informacyjna
Niniejsza klauzula informacyjna została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym
z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(„RODO”).
1) Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa („PKOl” lub „my”).
Można skontaktować się z nami poprzez następujący e-mail: pkol@pkol.pl lub listownie na adres wskazany
w niniejszym punkcie.
2) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, przyznania nagród (o ile
Uczestnik okaże się zwycięzcą) – podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na przetwarzanie
danych osobowych wyrażona poprzez przystąpienie do Konkursu lub złożenie stosownego oświadczenia
(art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”));
b) relacjonowania przebiegu wręczenia nagród na stronie internetowej, w mediach społecznościowych
oraz w wydawnictwach PKOl – podstawą prawną przetwarzania będzie Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) (o ile zostanie wyrażona);
c) realizacji obowiązków dotyczących wykonywania celów statutowych PKOl związanych z popularyzacją
idei olimpijskiej i edukacji olimpijskiej - podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu PKOl polegającego na wykonywaniu zadań statutowych PKOl
związanych z popularyzacją idei olimpijskiej i edukacji olimpijskiej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, a także w celu zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić PKOl na szkodę - poprzez stosowanie nadzoru przy
wejściu do budynku / wokół budynku oraz w budynku PKOl w postaci monitoringu wizyjnego, w ramach
którego utrwalamy obraz obejmujący Państwa wizerunek oraz informacje o Państwa zachowaniu –
podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na potrzebie
realizacji wyżej wymienionych celów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania
danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez
nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3) Komu i do jakich państw przekazujemy dane osobowe? Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej?
Przekazujemy dane osobowe Uczestnika następującym podmiotom: członkom Kapituły konkursowej,
personelowi PKOl, podmiotom zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT
stosowanych przez PKOl, podmiotom świadczącym usługi promocji, wydawnicze, usługi archiwizacji lub
niszczenia dokumentów.
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione również organom publicznym, w tym sądom.
Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
lub do organizacji międzynarodowej.
4) Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane do momentu zakończenia konkursu lub do momentu
przekazania nagród oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu PKOl, jednakże nie dłużej niż
do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu. Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na PKOl będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa.

Ponadto Państwa dane będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń
związanych z konkursem, chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla wykorzystywania
(w tym rozpowszechniania) wizerunku zwycięzcy konkursu w związku z promocją idei olimpijskiej i edukacji
olimpijskiej – w takim wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po wniesieniu przez Państwa skutecznego
sprzeciwu lub wycofaniu przez Państwa zgody.
W przypadku danych osobowych pochodzących z monitoringu, dane osobowe będą przechowywane przez
okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania/utrwalenia, chyba że stanowią one dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub PKOl powziął wiadomość, iż mogą one stanowić
dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
5) Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwu przysługują?
Przysługują Państwu następujące prawa:
Sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
Prawo dostępu do danych
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym
czy PKOl przetwarza dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez PKOl, celach przetwarzania
danych czy kategoriach odbiorców danych.
Prawo do żądania sprostowania danych
Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych
niekompletnych.
Prawo żądania usunięcia danych
Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Prawo do żądania przeniesienia danych
Mają Państwo prawo do żądania przeniesienia Państwa danych, w tym prawo do otrzymania od PKOl
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do
odczytu na komputerze) danych osobowych dotyczących Państwa, które nam Państwo dostarczyli, oraz
prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony PKOl oraz
prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Państwa zostały przesłane przez PKOl bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzą
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.
6) Czy możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych?
W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo
do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na e-mail:
pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7) Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
Podanie danych w formularzu wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, zaś ich niepodanie będzie
skutkowało niemożliwością uczestnictwa w konkursie.
8) Czy Uczestnik będzie podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu?
Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na
niego wpływały.

Podpis Uczestnika _________________________

