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REGULAMIN  POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY OLIMPIJSKIEJ 2017 

 

1. Organizator konkursu: 

 Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim we 

współpracy z Paostwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana  Pawła II  w Białej Podlaskiej pod 

patronatem Starosty Bialskiego. 

 

2. Miejsce konkursu: 

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysław Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim ul. 

Lubelska 57/59 

 

3. Termin konkursu: 

Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. gen.                

WŁ. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim dnia 27 marca 2017 r. o godz. 10.00 

 

4. Cele konkursu: 

 Popularyzacja idei olimpijskiej wśród młodzieży 

 Poszerzenie wiedzy z zakresu historii sportu i igrzysk olimpijskich 

 Mobilizacja do rozwijania zainteresowao i uzdolnieo młodzieży 

 

5. Adresaci (uczestnicy)konkursu: 

 W konkursie mogą brad udział  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu 

 Liczba uczestników jest ograniczona do 5-u uczniów z każdej szkoły  

 Aby wziąd udział w konkursie trzeba zgłosid do 20 marca 2017 roku po 5-ciu uczniów 

ze szkoły do Sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim     

(tel. 83 371 47 66) 

6. Komisja konkursowa: 

Konkurs „Wiedzy Olimpijskiej” przeprowadzą nauczyciele wychowania fizycznego w składzie: 

p. Jolanta Czopioska, p. Dorota Plewka 

Do zadao komisji konkursowej należy w szczególności: 

- przygotowanie pytao konkursowych 

- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu 

- sprawdzenie poprawności odpowiedzi 

- wyłonienie  15- ki najlepszych uczniów 

- interpretacja niniejszego regulaminu 

        7.   Przebieg konkursu: 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie  testu pisemnego, na który składad się będzie 40 

pytao z jedną prawidłową odpowiedzią do wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik 

otrzymuje 1 punkt. Czas trwania konkursu to 45 minut. 
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8. Nagrody: 

Dla pierwszych 15-tu osób, które najlepiej rozwiążą test przewidziana jest wycieczka do 

Muzeum Sportu i Turystyki PKOL-u w Warszawie ( w pierwszym tygodniu kwietnia). 

Zwycięzca otrzyma Puchar Rektora Paostwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II  

w Białej Podlaskiej. 

 

9. Zakres tematyczny konkursu: 

Ogólna wiedza o olimpizmie: starożytnym i nowożytnym (dyscypliny i konkurencje sportowe, 

symbole olimpijskie, letnie i zimowe igrzyska, polscy sportowcy na olimpiadach, itp.) 

 

10. Postanowienia koocowe: 

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki konkursu określone 

niniejszym regulaminem. Wszelkie spory dotyczące przebiegu konkursu będą rozstrzygane 

przez organizatorów. 

 

 

        Serdecznie zapraszamy! 

 


