
Konkursowy Kontrakt Drużynowy 

Na każdym konkursie 1 egzemplarz wypełnionego formularza należy wręczyć wolontariuszowi w Rejestracji. 

Problem Długoterminowy: _____________________________________________________________________   Grupa wiekowa: __________________ 

Nazwa Placówki Członkowskiej: ____________________________________________________________  Numer Członkostwa: __________________ 

Miejscowość: ______________________________________________  Województwo: ________________________________  Kraj: __________________ 

My, członkowie drużyny i trenerzy, własnoręcznymi i CZYTELNYMI podpisami zaświadczamy, że: 

Zdajemy sobie sprawę, że występ na konkursie Odysei Umysłu to nasze wspólne osiągnięcie. Chcemy godnie reprezentować samych 

siebie, swoje rodziny, szkołę i miejscowość. Jesteśmy dumni z tego, czego dokonaliśmy i chcemy, by inni także mogli być z nas dumni. 

Przeczytaliśmy ze zrozumieniem wszystkie reguły opisane w wybranym Problemie Długoterminowym ORAZ w Przewodniku 

Odysei Umysłu. Jesteśmy świadomi, że sędziowie muszą bezwzględnie przestrzegać tych reguł podczas konkursu. 

Ze szczególną uwagą zapoznaliśmy się z zasadami dotyczącymi Pomocy z Zewnątrz. Wierzymy, że samodzielne wymyślenie  

i przygotowanie rozwiązania Problemu Długoterminowego przez każdą z drużyn ma kluczowe znaczenie dla sprawiedliwości konkursu. 

Jeśli otrzymaliśmy jakąkolwiek Pomoc z Zewnątrz, zgłosimy to na Formularzu Pomocy z Zewnątrz. 

Nie zmienimy przygotowanego przez nas przed konkursem rozwiązania Problemu Długoterminowego w oparciu o to, co zobaczymy 

podczas konkursowych występów innych drużyn. Rozumiemy, że wykorzystanie podpatrzonych rozwiązań i pomysłów innych osób 

byłoby formą Pomocy z Zewnątrz. 

Nie uszkodzimy podczas pobytu na konkursie wyposażenia obiektów, w których odbywają się zawody, ani rekwizytów, elementów 

scenografii czy materiałów innych drużyn, ani też żadnych przedmiotów niebędących naszą własnością.  

Sami przyznamy się do winy, jeżeli wyrządzimy jakąkolwiek szkodę innym osobom lub cudzej własności. Zdajemy sobie sprawę, 

że mogą wobec nas zostać wyciągnięte stosowne konsekwencje finansowe, dyscyplinarne, cywilne i/lub karne. 

Zgłosimy organizatorom konkursu wszelkie przypadki wyrządzenia szkody innym osobom lub cudzej własności, których 

będziemy świadkami. Postępowanie takie ma na celu powstrzymanie osoby lub osób wyrządzających szkody. Nie zgłaszając nagannego 

zachowania, stalibyśmy się za nie współodpowiedzialni. 

Zastosujemy się do wskazówek i poleceń organizatorów i obsługi konkursu – dbających o bezpieczeństwo nasze i innych 

uczestników. Narzędzi elektrycznych i innych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów używać będziemy tylko we wskazanych 

miejscach i zgodnie z udostępnionym tam regulaminem. 

Okażemy należny szacunek wszystkim sędziom oraz innym organizatorom konkursu, gdyż pamiętamy, że są to wolontariusze, 

którzy poświęcają swój czas po to, abyśmy mogli uczestniczyć w Odysei Umysłu. 

Zobowiązujemy się traktować z szacunkiem i życzliwością wszystkie osoby obecne na konkursie, czyli kibiców, trenerów, 

a przede wszystkim inne drużyny – także te, z którymi sami współzawodniczymy.  

Jesteśmy świadomi faktu, że jakiekolwiek niewłaściwe zachowanie lub postępowanie całej drużyny, poszczególnych jej członków, 

trenerów i/lub kibiców może skutkować wyciągnięciem stosownych konsekwencji – włącznie z dyskwalifikacją, zawieszeniem prawa 

uczestnictwa albo jego zakazem w przyszłości. 

Chcemy grać fair i zrobimy co w naszej mocy, aby konkurs Odysei Umysłu był wydarzeniem pełnym radości i źródłem 

pięknych wspomnień zarówno dla każdego z nas, jak i dla naszych konkurentów oraz wszystkich pozostałych uczestników. 

Członek drużyny: ______________________________________________  Członek drużyny: ______________________________________________  

Członek drużyny: ______________________________________________  Członek drużyny: ______________________________________________  

Członek drużyny: ______________________________________________  Członek drużyny: ______________________________________________  

Członek drużyny: ______________________________________________  

Trener: ________________________________________________________ Trener: ________________________________________________________ 
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