
 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat Organizacyjny 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 75-letniej historii LZS 

pn. „Wasza historia - naszą historią” 

1. Organizatorzy, partnerzy, sponsorzy: 

 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 

 Zamek Uniejów  

 Księgarnia Sendsport 

2. Termin i miejsce: 

Olimpiada odbędzie się 27.08.2021 roku w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. 

3. Program Olimpiady: 

12:00 - oficjalne rozpoczęcie Olimpiady Wiedzy w Hotelu Olimpijczyk – sala A 

12:00-12:15 - prezentacja uczestników i zasad przeprowadzenia testu pisemnego 

12:15-13:45 - test pisemny 

16:00 - finał ścisły Olimpiady w Hotelu Olimpijczyk – sala audiowizualna 

16:00-16:15 - przedstawienie zwycięzców testu pisemnego i losowanie zestawów pytań 

finału ścisłego 

16:15-17:00 - finał ustny 

17:00-17:15 – przedstawienie wyników i nagrodzenie wszystkich uczestników Olimpiady 

17:15 – oficjalne zakończenie Olimpiady 

4. Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy otrzymają: 

 



 Pamiątkowe medale w drewnianym etui 75-lecia LZS  

 Książkę „Legia Warszawa w Europejskich Pucharach” ufundowaną przez 

księgarnię Sendsport 

 Upominki ufundowane przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 

               Zwycięzca Olimpiady otrzyma dodatkowo: 

 Weekendowy pobyt z osobą towarzyszącą w Zamku Uniejów 

5. Regulamin: 

 Test pisemny składa się z 96 pytań otwartych i zamkniętych. Łączny czas na 

rozwiązanie testu pisemnego to 1,5h. W pytaniach otwartych pytamy m.in. o 

nazwiska, nazwy wydarzeń, daty, a w zamkniętych mamy do wyboru trzy 

odpowiedzi a), b), c), z których tylko jedna jest prawidłowa.  

 Test ustny – każdy z finalistów wybiera jeden zestaw składający się z 6 pytań. 

Zawodnicy odpowiadają jeden po drugim, na zadane ustnie pytania. Czas na 

udzielenie odpowiedzi to 30 sekund. 

6. Postanowienia końcowe: 

 Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

 Wszelkie wątpliwości co do testu rozstrzyga jury w składzie: Iwona Derlatka – 

redaktorka naczelna „Wiadomości Sportowych”, Sławomir Majcher -Dyrektor 

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Paweł Ratkowski – pracownik biura KZ 

LZS. 

 Ochrona danych osobowych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Wiedzy o 75-letniej historii LZS pn. „Wasza historia- naszą historią” 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Rozp. PE i Rady 

(EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w 

sprawie ochrony osób fizycznych zawartych w powyższym oświadczeniu oraz 

wykorzystanie wizerunku przez administratora danych: Krajowe Zrzeszenie LZS w 

Warszawie, z siedzibą  ul. S. Krzyżanowskiego 46 a, 01-220 Warszawa www.lzs.pl  w 

celu odbycia olimpiady, promocji w tym publikacji wyników, zdjęć, relacji video, 

sprawozdań z olimpiady w prasie, na stronach internetowych, facebook i w 

informatorach branżowych. 

 

 

 

 

 

 


