Gdańsk, 14 marca 2020 r.

OŚWIADCZENIE #4
FUNDACJI ODYSSEY OF THE MIND POLSKA
W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ
W obliczu decyzji podjętej przez Radę Ministrów o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego i prewencyjnym
zawieszeniu pracy wszystkich placówek oświatowych na terenie całego kraju, a także decyzji podjętej przez Prezydenta Gdyni
o zamknięciu do odwołania wszystkich obiektów miejskich, włącznie z Gdynia Areną i centrum konferencyjnym w Pomorskim
Parku Naukowo-Technologicznym, jak również w kontekście wstrzymanych łódzkich i gdańskich Eliminacji Regionalnych,
informujemy, że 29. Ogólnopolski Finał Odysei Umysłu z pewnością nie odbędzie się w planowanym terminie 4-5 kwietnia br.
W związku z tym polecamy zaprzestać wnoszenia opłat organizacyjnych i zawiadamiamy, że te, których dokonano do tej pory,
będziemy w nadchodzącym tygodniu sukcesywnie zwracać wpłacającym.
Rzeczoną decyzję podejmujemy, czując to samo, co Odyseusze, trenerzy i konkursowi wolontariusze – rozgoryczenie, smutek
i żal. Ale podobnie jak cała odysejowa społeczność, nie zamierzamy się poddać. Koronawirus może uniemożliwiać nam rozegranie
Eliminacji i Finału, może – oby przejściowo – zdewastować budżet fundacji i nasze emocje, ale nie sprawi, że przestaniemy
marzyć, myśleć i tworzyć. W sytuacji, w której okoliczności zmieniają się z godziny na godzinę, trudno dziś przewidzieć,
czy, co i kiedy da się efektywnie przeprowadzić – ale z pewnością będziemy obserwować dalszy rozwój wypadków i podejmować
adekwatne doń decyzje. Jeśli uznamy, że możliwa stanie się organizacja jakiegoś odysejowego wydarzenia, powiadomimy
o tym trenerów i wolontariuszy – i wspólnie zdecydujemy, czy takie działania podjąć. Na razie wszyscy musimy nauczyć się
radzić sobie w bieżących warunkach i… próbować robić swoje.
W efekcie przerwanego maratonu konkursowego zostaliśmy m.in. z medalami oraz identyfikatorami dla uczestników, którzy
mieli wystąpić w Łodzi i Gdańsku, z zapasem środka odkażającego nabytego na zawody, z magazynem pełnym fantastycznych
gadżetów i z ogromną dziurą budżetową.
Jeśli chodzi o medale oraz identyfikatory z upominkowymi smyczkami – z przyjemnością przekażemy je drużynom, które nie mają
okazji zaprezentować się na Eliminacjach Regionalnych. Aby je otrzymać, chętni będą musieli ponieść jedynie koszty przesyłki
(20 zł). Gdy epidemia zacznie wygasać, możecie zorganizować u siebie odysejowe występy dla rodzin i znajomych – a na koniec
zaaranżować uroczystą dekorację medalową. Na przekór trudnościom, „w Odysei Umysłu każdy jest Zwycięzcą”! Medale
(w komplecie będą też konkursowe identyfikatory i pamiątkowe smyczki) można zamówić przez dedykowany formularz online.
Jeśli chodzi o odysejowe gadżety – wszystkich, którzy pragnęliby je zakupić, zapraszamy do składania zamówień poprzez
przygotowany specjalnie w tym celu formularz online. Ceny są takie same, jakie obowiązywały na czterech zrealizowanych
konkursach, a przychody przyczynią się do zmniejszenia strat spowodowanych ewentualnym niedokończeniem sezonu.
Jeśli chodzi o dziurę budżetową – wynika ona z tego, że na koszty już poniesione i dopiero nadchodzące nie znajdziemy pokrycia
w przychodach z niedoszłych konkursów, co wprost zagraża ciągłości naszej działalności. W zmniejszeniu lub zasypaniu tej luki
mogą nam pomóc nasi sympatycy, kibice, absolwenci i wszyscy sojusznicy sprawy. Na dniach uruchomimy publiczną zbiórkę
na portalu zrzutka.pl, dzięki której każdy, kto chciałby, aby przyszłoroczny jubileusz 30-lecia polskiej Odysei Umysłu stał się faktem,
będzie mógł wesprzeć fundację w tym trudnym dla niej czasie. Wierzymy, że wspólnie stanowimy społeczność na tyle silną,
by nie pozwolić koronawirusowi zabić programu, który życie tak wielu ludzi zmienił na lepsze.
Na koniec informacja odnośnie tegorocznych Finałów Światowych: na dzień dzisiejszy nie są one odwołane. Odysejowa centrala
w USA poszukuje obecnie formuły kwalifikacji uczestników dostosowanej do sytuacji, a przede wszystkim – wspólnie
z Uniwersytetem Stanowym Iowa – prowadzi prace nad zapewnieniem maksimum bezpieczeństwa wszystkim gościom.
Wtedy, gdy wypracowane zostaną konkretne rozwiązania i procedury, opublikujemy w tej sprawie kolejny komunikat.
Podsumowując: (1) Finału na początku kwietnia nie będzie, a wpłaty zwrócimy w przeciągu tygodnia; (2) jeśli mogłoby udać się
zorganizować jakieś odysejowe wydarzenie jeszcze w tym sezonie, damy znać; (3) trenerzy drużyn z niedoszłych Eliminacji
mogą poprosić o przesłanie im medali dla swych ekip; (4) amatorów odysejowych gadżetów zapraszamy do składania zamówień;
(5) wszystkich sympatyków zachęcamy do udziału w zrzutce na to, by Odyseja Umysłu w Polsce dotrwała do kolejnego sezonu;
(6) w sprawie Finałów Światowych wkrótce będą dalsze informacje.
W czasie zamętu niech Waszą reakcją na ryzyko będzie rozwaga i odwaga. Nie ufajcie ślepo temu, co leci w sieci. Z perspektywy
godnej detektywa śledźcie rozwój sytuacji. Pomóżcie nam dotrwać do kolejnego sezonu – jeśli wszyscy zadziałamy, poprzeczka
jest zawieszona dość nisko. Życzmy sobie i innym, żebyśmy za jakiś czas spotkali się w zdrowiu i w komplecie, a przejściowe
kłopoty i nonsensy okazały się jednak być z sensem.
(-) zespół fundacji Odyssey of the Mind Polska [i Omer]

