Zarządzenie nr 8 / 2019 r.
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Myśliborzu
z dnia 16 grudnia 2019 roku.
w sprawie: ogłoszenia Konkursu na najlepszego sportowca, drużyny, trenera i działacza sportowego
Gminy Myślibórz w 2019 roku.
Na podstawie art. 6 i art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.
U. z 2019, poz. 506 z późń. zm.) oraz na podstawie § 6 ust.1 pkt 2 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Myśliborzu nadanego Uchwałą nr LVI/333/ 2002 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 czerwca
2002 roku zarządzam co następuje:
§1
Ogłaszam Konkurs na najlepszego sportowca, drużyny, trenera i działacza sportowego Gminy
Myślibórz w 2019 roku.
§2
Zasady Konkursu na najlepszego sportowca, najlepszej drużyny, trenera i działacza sportowego
Gminy Myślibórz w 2019 roku ujęte są w Regulaminie Konkursu stanowiącego załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§3
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 28 lutego 2020 roku na uroczystej Gali.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.
§5
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor OSiR
Jerzy Zgoda

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2019
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO
SPORTOWCA, DRUŻYNY, TRENERA I DZIAŁACZA SPORTOWEGO
GMINY MYŚLIBÓRZ W 2019 ROKU
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu na najlepszego sportowca, drużyny, trenera, działacza
sportowego Gminy Myślibórz 2019 roku zwanego dalej ,, Konkursem’’ jest:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu,
współorganizatorami konkursu są:
- Burmistrz Myśliborza,
- Gminna Rada Sportu.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego sportowca, najlepszej drużyny, trenera
i działacza sportowego Gminy Myślibórz w 2019 roku.
3. Wyboru dokonuje się w następujących grupach wiekowych:
1) Młodzik - zawodniczka i zawodnik do 16 roku życia,
2) Junior - zawodnik i zawodniczka do 18 roku życia,
3) Senior - zawodnik i zawodniczka powyżej 18 roku życia.
oraz:
4) Drużyna roku – bez względu na kategorię wiekową,
5) Trener sportowy roku,
6) Działacz sportowy roku,
7) Sportowe wydarzenie roku.
4. Wyłonienia najlepszego sportowca, najlepszej drużyny, trenera i działacza sportowego
Gminy Myślibórz w 2019 roku dokonuje kapituła powołana przez Dyrektora Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Myśliborzu w drodze zarządzenia. W skład kapituły wchodzą
przedstawiciele:
1) Urzędu Miejskiego w Myśliborzu – 1 osoba,
2) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu – 2 osoby,
3) Gminnej Rady Sportu - 2 osoby.
5. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
6. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej ,, Gali Mistrzów Sportu’’ w dniu 28
lutego 2020 roku.
7. Organizatorzy konkursu zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich
sprawach związanych z konkursem.
II. Zgłaszanie kandydatów
1. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać stowarzyszenia, kluby sportowe i szkoły.
2. Zgłoszenia dokonuje się na drukach stanowiącym załączniki do regulaminu nr 3, nr 4,
nr 5, nr 6, nr 7, nr 8.
3. Zgłoszenie na najlepszego sportowca powinno zawierać:

4.

5.

6.
7.

8.

1) Imię i nazwisko,
2) Dyscyplinę sportu, która uprawia kandydat/ka,
3) Nazwę klubu, który obecnie reprezentuje,
4) Osiągnięcia w 2019 roku,
Zgłoszenie na najlepszą drużynę powinno zawierać:
1) Nazwę zespołu,
2) Dyscyplinę sportu w której występuje drużyna,
3) Nazwę klubu, który reprezentuje drużyna,
4) Osiągnięcia w 2019 roku.
Zgłoszenie na najlepszego trenera i działacza sportowego powinno zawierać:
1) Imię i Nazwisko,
2) Dyscyplinę lub dyscypliny sportu, którymi zajmuje się trener,
3) Nazwę klubu w którym pracuje trener lub działacz sportowy,
4) Opis osiągnięć sportowych i organizacyjnych w roku 2019.
Zgłaszający ma możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów w poszczególnych
kategoriach konkursowych.
Zgłoszenia należy składać osobiście w kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na najlepszego
sportowca, drużynę, trenera i działacza sportowego Gminy Myślibórz w 2019 roku’’
w biurze OS i R w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 5 lub drogą elektroniczną na adres
a-mail biuro@osirmysliborz.pl do dnia 24.01.2020 roku do godziny 15.
Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

III. Nagrody
1. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są bony promocyjne lub podarunkowe do realizacji
w punktach handlowych, określonych przez Organizatora:
1) Najlepszy Sportowiec w kategorii – młodzik
- 300,00 zł.
2) Najlepszy Sportowiec w kategorii – junior
- 300,00 zł.
3) Najlepszy Sportowiec kategorii - senior
- 300,00 zł.
4) Drużyna roku
- 500,00 zł.
5) Trener sportowy roku
- 500,00 zł.
6) Działacz sportowy roku
- 500,00 zł.
7) Sportowe wydarzenie roku
- 500,00 zł.
8) Nagrody dodatkowe, wyróżnienia i nagrody specjalne - razem do 1000,00 zł
2. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia dla tych zgłoszonych
uczestników konkursu, którzy nie zajmą pierwszych miejsc w swoich kategoriach.
3. Organizatorzy mogą przyznać nagrodę specjalną.
4. Wysokość dodatkowej nagrody, wyróżnienia i nagrody specjalnej wynika ze budżetu
przewidzianego na Konkurs.
IV. Prace kapituły konkursowej
1. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący.
2. Kapituła do oceny kandydata będzie brała pod uwagę osiągnięcia sportowe uczestnika
konkursu w 2019 roku również w innych niż zgłoszone dyscyplinach sportowych.
3. W sprawach spornych Kapituła podejmie decyzję większością głosów i w obecności co
najmniej 3 członków składu Kapituły.
4. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Kapituła sporządza protokół z prac związanych z konkursem.
V. Ochrona danych osobowych
Zgłaszający kandydatów do Konkursu zobowiązani są do wypełnienia oświadczeń o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów i wykorzystaniu ich wizerunku
stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu Konkursu.
VI. Postanowienia ogólne
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego popisania,
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
3. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na najlepszego sportowca,
drużynę, trenera i działacza sportowego
Gminy Myślibórz w 2019 roku.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa
w Konkursie na najlepszego sportowca, drużynę, trenera i działacza sportowego Gminy Myślibórz
w 2019 roku organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu
Imię i nazwisko uczestnika
Adres zamieszkania
Data urodzenia
e-mail
Numer telefonu

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
………………………………………
………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Konkursie na
najlepszego sportowca, drużynę, trenera i działacza sportowego Gminy Myślibórz w 2019 roku
organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu w zakresie podanym wyżej
w celu:
1. Zapisania na liście osób nominowanych do Konkursu na najlepszego sportowca, drużynę,
trenera i działacza sportowego Gminy Myślibórz w 2019 roku, wyrażenie zgody w podanym
zakresie jest niezbędne do udziału w konkursie.
2. Prezentacji wizerunku uczestnika w mediach oraz publikacji wyników Konkursu na najlepszego
sportowca,
drużynę,
trenera
i
działacza
sportowego
Gminy
Myślibórz
w 2019 roku – WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY 1 (podanie zgody jest dobrowolne).

.………………………..………...……………...

(Podpis uczestnika)

1 Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu ul. 11 listopada 2,
74-300 Myślibórz
Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Powała, e-mail: iod.umig@mysliborz.pl
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L Nr 119) (RODO).
Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu
i przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji oraz dokumentacji zrealizowanych działań oraz
zgodnie z zasadami archiwizacji.
Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również
osobom trzecim w zakresie niezbędnym do, ustalenia wyników, zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie
Konkursu na najlepszego sportowca, drużynę, trenera i działacza sportowego Gminy Myślibórz w 2019 roku,
a także realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwizacyjnych, w tym organom nadzorczym oraz
organom kontrolnym.
Przysługuje Państwu prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w zakresie, w którym wyrażenie zgody nie było obowiązkowe) lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,


wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,



przenoszenia danych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO;

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu na najlepszego sportowca,
drużynę, trenera i działacza sportowego
Gminy Myślibórz w 2019 roku.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz wykorzystanie
wizerunku osoby niepełnoletnie przez opiekuna prawnego
1. Ja niżej podpisana/y:
…...................................................................................................................................................
zamieszkała/y...................................................................................................................................
telefon..................................................................e-mail...............................................................
jako przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej
…...........................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia,
nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy
ul. 11 Listopada 2, 74-300 Myślibórz w Konkursie na najlepszego sportowca, drużynę, trenera i
działacza sportowego Gminy Myślibórz w 2019 roku oraz na udostępnienie na stronie
internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu i Urzędu Miejskiego
w Myśliborzu informacji związanych z konkursem, zawierających dane dziecka.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego...............................................................................................................
w związku z działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2, 74-300
Myślibórz.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
konkursu na najlepszego sportowca, drużynę, trenera i działacza sportowego Gminy Myślibórz
organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji mogą zostać umieszczone na stronie
internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu i Urzędu Miejskiego
w Myśliborzu.

.………………………..……...…………...

(Miejscowość, data)

.………………………..………...……………...

(Własnoręczny podpis opiekuna prawnego)

Niniejszym oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o tym, że:
Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu
z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2, 74-300 Myślibórz. Podane przez Panią/Pana dane osobowe dziecka
podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi Pani/Pana
dziecka dane będą wykorzystywane w związku z działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Myśliborzu. Dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgód zawartych powyżej i celach
tam wskazanych. Przekazane przez Panią/Pana dane dziecka nie będą nikomu udostępniane poza
podmiotami, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan
prawo dostępu do danych osobowych swojego dziecka, ich sprostowania oraz usunięcia. Podanie
danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Pani/Pana dziecka dane nie
będą poddawane profilowaniu. Dane będą przetwarzane w czasie jednego roku, nie dłużej jednak niż
nakazują przepisy prawa w celu zapewnienia prawidłowej sprawozdawczości. Przysługuje Pani/ Panu
skarga na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych dziecka kierowana do właściwego organu
nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.………………………..……...…………...

(Miejscowość, data)

.………………………..………...……………...

(Własnoręczny podpis opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie jego imienia,
nazwiska, nazwy szkoły, numeru klasy w celu upubliczniania na dowolnym obszarze, w tym
w miejscach użyteczności publicznej i wszystkich innych publicznie dostępnych miejscach wyników
prowadzonego konkursu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.

.………………………..……...…………...

(Miejscowość, data)

.………………………..………...……………...

(Własnoręczny podpis opiekuna prawnego)

