HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ POLSKICH SKOKÓW NARCIARSKICH
EDYCJA 2018
„UDZIAŁ W ZIMOWYCH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH”
KONKURS POD PATRONATEM POLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO
REGULAMIN
I. Organizatorzy:
1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, Oficjalny Fan Klub Kamila Stocha Proszowice,
Stowarzyszenie „Siatkarze dla Hospicjum” Szczecin.
2. Współpraca: Trenerzy i zawodnicy, redaktorzy sportowi.
II. Patronat
1. Patronat honorowy i merytoryczny – Polski Związek Narciarski.
2. Patronat medialny – portale internetowe:
- www.smsszczyrk.pl
- www.pzn.pl
- www.skijumping.pl
- www.kamilstoch.net
III. Cele konkursu
1. Podtrzymanie zainteresowania skokami narciarskimi także w miesiącach, w których nie
odbywają się zawody.
2. Lepsze poznanie historii i współczesności polskich skoków narciarskich, w tym sylwetek
poszczególnych skoczków z polskiej kadry narodowej oraz trenerów klubowych.
3. Popularyzacja skoków narciarskich wśród młodzieży szkolnej oraz studentów.
IV. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół oraz dla studentów.
Uczestnictwo w konkursie następuje po przysłaniu wypełnionej karty odpowiedzi na adres
mailowy: skokinarciarskie2014@gmail.com
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie SMS w Szczyrku.
V. Przebieg konkursu
1. Konkurs odbywa się „na odległość”, przez Internet, w terminie: od 6 do 24 czerwca 2018 r.
2. Pytania konkursowe z podziałem na kategorie wraz z kartami odpowiedzi, zostaną
opublikowane w dniu 11 czerwca 2018 r.
3. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:
- kategoria „Junior” uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów;
- kategoria „Student” uczniowie szkół średnich oraz studenci.
4. Punktacja – za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma odpowiednio od 1 do 3 punktów.
Przy poszczególnych pytaniach podana jest maksymalna możliwa do uzyskania liczba
punktów.

5. Do 18 czerwca 2018 r. należy odesłać wypełnioną kartę odpowiedzi. Do 26 czerwca 2018 r.
na portalach internetowych wyszczególnionych w punkcie II.2. zostaną opublikowane wyniki
konkursu w postaci listy zawierającej nick uczestnika oraz liczby uzyskanych punktów.
VI. Nagrody
1. Dziesięć biletów na Letnie Grand Prix w Skokach Narciarskich w Wiśle w dniach 21-22 lipca
2018 r. dla każdej kategorii wiekowej.
2. Książki związane z tematyką skoków narciarskich oraz innych dyscyplin narciarstwa
klasycznego.
3. Dwadzieścia unikatowych dyplomów – za zajęcie miejsc od 1. do 10. w każdej kategorii
wiekowej.
4. Materiały reklamowe i pamiątki związane z polskimi skokami narciarskimi, w tym
autografy skoczków.
5. Inne nagrody, przekazane organizatorom w czasie trwania konkursu.
Nagrody laureatom zostaną przekazane w dniach 20-22 lipca 2018 r. w Wiśle. Możliwa jest
także wysyłka pocztą.
VII. Komisja
1. Komisję konkursową tworzą trenerzy i pracownicy merytoryczni Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Szczyrku. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor SMS w Szczyrku.
2. W przypadku zbyt dużej liczby równorzędnych prawidłowych odpowiedzi na czołowych
miejscach, organizatorzy zastrzegają prawo do przeprowadzenia dodatkowego etapu
konkursu w formie „dogrywki”, w terminie do 30 czerwca 2018 r. Pytania w dogrywce
zostaną przesłane wyłącznie osobom uczestniczącym w tym etapie konkursu.
3. Ewentualne kwestie sporne ostatecznie rozstrzyga Komisja, która podejmuje decyzje
kolegialnie.
VIII. Pozostałe warunki i zasady ogólne
1. Uczestnicy konkursu w metryczce karty odpowiedzi zobowiązani są wypełnić niezbędne
pola, zawierające nick uczestnika, oraz miejscowość i województwo.
2. Laureaci konkursu otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie uzyskanej liczby
punktów, a także informację o przyznanej nagrodzie.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu
i zakresie niezbędnym do realizacji konkursu oraz wysyłki nagrody.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o ewentualnych zmianach będzie opublikowana w formie komunikatu na
portalach wyszczególnionych w punkcie II.2. niniejszego Regulaminu.

