
        

Regulamin Sportowego podsumowania Roku 2022  

Konkursu o tytuł:  

„Sportowa Indywidualność Roku 2022”  

Postanowienia Ogólne  
  

§1  

  

Niniejszy regulamin Sportowego Podsumowania Roku 2022 określa zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w konkursie o tytuł „SPORTOWA INDYWIDUALNOŚĆ ROKU 2022” – 

nagrody sportowej w Gminie Czechowice-Dziedzice oraz nagród w kategoriach: 

kwalifikowany sport indywidualny, kwalifikowany sport drużynowy oraz sport szkolny. 

  

§2  

  

1. Organizatorami Sportowego Podsumowania Roku 2022 są Burmistrz Czechowic-

Dziedzic,  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,  Miejski Dom 

Kultury  w Czechowicach-Dziedzicach, Rada Sportu Czechowic-Dziedzic. 

2. Obsługą i organizacją Sportowego Podsumowania Roku 2022 zajmuje się sekretariat 

konkursu, którego siedzibą jest:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 145,  

43-502 Czechowice-Dziedzice ,tel. 32 215 27 06 e-mail:imprezy@mosirczechowice-

dziedzice.pl  

  

§3  

  

1. Celem Sportowego Podsumowania Roku 2022 jest wyłonienie i uhonorowanie 

wyróżniających się sportowców z Gminy Czechowice-Dziedzice oraz promocja kultury 

fizycznej.  

2. Wszyscy  wyróżnieni  sportowcy  uczestniczą  w  konkursie  na 

 „SPORTOWĄ INDYWIDUALNOŚĆ ROKU 2022”- spośród nich zostanie 

wyłoniony laureat nagrody.  

3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:  

a. Kwalifikowany sport  indywidualny,  

b. Kwalifikowany sport zespołowy,  

c. Sport szkolny w kategoriach: 

- Igrzyska dzieci 

- Igrzyska młodzieży 



4. Nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom, trenerom lub innym 

osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej niezależnie od 

wymogu zrzeszenia w klubie sportowym z siedzibą w Gminie Czechowice-Dziedzice, 

a zamieszkałym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice lub osobom zrzeszonym w 

klubach sportowych z siedzibą w Gminie Czechowice-Dziedzice, niezależnie od 

miejsca zamieszkania.  

  

  

§4  

  

1. Sportowe Podsumowanie Roku odbywa się w cyklu rocznym.  

2. W ramach niniejszej edycji rocznej wyłaniani przez Kapitułę są laureaci Sportowego 

Podsumowania Roku za 2022 r.  

3. W skład Kapituły wchodzą: Burmistrz Czechowic-Dziedzic jako przewodniczący 

Kapituły, członkowie Rady Sportu oraz przedstawiciel Szkolnego Związku Sportowego. 

  

  

  

  

§5  

  

Ustala się trzy konkursowe kategorie:   

  

1. Kwalifikowany sport indywidualny:  

a) Zgłoszenia do konkursu dokonują kluby lub osoby fizyczne na formularzu- wniosku, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

b) Warunkiem koniecznym do zgłoszenia kandydata w tej kategorii jest uzyskanie przez 

niego medalu mistrzostw  Świata, Europy, Polski, Województwa  lub zajęcie miejsca 

punktowanego w turniejach  międzynarodowych rangi mistrzowskiej (Świata, Europy).  

c) Powołanie do Kadry Narodowej lub Kadry Śląska  w danej dyscyplinie sportu.   

  

2. Kwalifikowany sport zespołowy:  

a) Zgłoszenia do konkursu dokonują kluby lub osoby fizyczne na formularzu, wniosku - 

załącznik nr 1  oraz wypełniając załącznik nr 2 – lista członków zespołu.   

b) Warunkiem koniecznym do zgłoszenia kandydata w tej kategorii jest uzyskanie awansu do 

wyższej ligi rozgrywkowej, wywalczenie medalu w rozgrywkach sportowych o randze 

min. wojewódzkiej, organizowane przez wojewódzkie związki sportowe.  

3.  Sport szkolny 

    - Igrzyska dzieci 

    - Igrzyska młodzieży 

  a)  Zgłoszenia do konkursu dokonuje Szkolny Związek Sportowy lub Dyrekcja Szkoły na      

formularzu (wniosku)- załączniki nr 1 oraz wypełniając załącznik nr 2 – lista członków zespołu.   

 

 b)  Kapituła Sportowego podsumowania roku dokona wyboru  trzech  drużyn które zostaną 

uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami. 



Warunki udziału w konkursie  

  

§6  

  

1. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne i czytelne wypełnienie wniosku/ów-

załącznika/ów zgłoszenia udziału w Sportowym Podsumowaniu Roku 2022 oraz 

dostarczenie ich do sekretariatu konkursu  mieszczącym się w Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Legionów 145 wyznaczonym 

terminie tj.  od 12.12.2022r do 31.12.2022r. w godz. 7.00- 15.00 (poniedziałek-piątek) 

  

 

 

Kapituła Konkursu  

  

§7  

  

1. Nagrody i wyróżnienia  przyznaje Kapituła Sportowego Podsumowania Roku.  

2. Posiedzenie Kapituły zwołuje i prowadzi Burmistrz Czechowic-Dziedzic.  

3. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów członków Kapituły uczestniczących 

w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, decydującym jest głos 

Przewodniczącego.   

4. Kapituła w szczególnych przypadkach może przyznać nagrodę lub wyróżnienie 

zawodnikowi, zespołowi (drużynie), trenerowi lub działaczowi sportowemu,  

niezależnie od wymogów określonych w § 5 w trybie pozakonkursowym za osiągnięcie 

wysokiego wyniku sportowego   o niewymiernym charakterze. Za osiągnięcie 

wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze uważa się niezwykle 

rzadkie dokonania sportowe, w szczególności samotny rejs dookoła świata, zdobycie 

trudnego szczytu górskiego lub jaskini, wieloletnią pracę trenerską popartą znacznymi 

osiągnięciami wychowanków a także innego wysokiego wyniku sportowego o 

podobnym charakterze.   

5. Kapituła Rady Sportu ma prawo przyznać nagrodę honorową w szczególności za zasługi  

na rzecz rozwoju sportu w Gminie Czechowice-Dziedzice.  

   

  

  

Przebieg Konkursu  

  

§8  

  

1. Ogłoszenie o terminie oraz wymogach formalnych wzięcia udziału w Sportowym 

Podsumowaniu Roku publikuje się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w 

Czechowicach-Dziedzicach: www.czechowice-dziedzice.pl  oraz MOSiR: 

www.mosirczechowice-dziedzice.pl  W ogłoszeniu zawarte są terminy 

przeprowadzenia Sportowego Podsumowania Roku oraz inne informacje niezbędne 

do sprawnego przeprowadzenia konkursu.  

http://www.um.czechowice-dziedzice.pl/
http://www.um.czechowice-dziedzice.pl/
http://www.um.czechowice-dziedzice.pl/
http://www.um.czechowice-dziedzice.pl/
http://www.mosirczechowice-dziedzice.pl/
http://www.mosirczechowice-dziedzice.pl/
http://www.mosirczechowice-dziedzice.pl/
http://www.mosirczechowice-dziedzice.pl/


2. Po upływie wskazanego w w/w ogłoszeniu terminu zgłaszania uczestników, Kapituła 

dokonuje oceny zgłoszonych wniosków.  

3. Na podstawie przeprowadzonej oceny osiągnięć zgłoszonych kandydatów, Kapituła 

wyłania  laureatów indywidualnych oraz zespołowych Sportowego Podsumowania 

Roku 2022 w kategoriach wymienionych w §5. Jednocześnie Kapituła spośród 

wszystkich zgłoszonych laureatów wybiera Sportową Indywidualność Roku 2022.  

  

Nagrody  

  

§9  

  

1. Nagrody lub wyróżnienia otrzymują laureaci wyłonieni przez Kapitułę  spełniający 

warunki określone w  § 5 niniejszego regulaminu.   

2. Wręczenie nagród osobom wyróżnionym i laureatom ma charakter uroczysty.  

  

Postanowienia końcowe  

  

§10  

  

1. Zgłoszenia (załączniki) uczestnictwa w Sportowym podsumowaniu roku 2022 nie 

podlegają zwrotowi.  

2. Przystąpienie uczestnika do Sportowego podsumowania roku jest równoznaczne z 

akceptacją treści niniejszego regulaminu.  

3. Dodatkowych informacji udziela sekretariat konkursu. W sprawach nieujętych                  

w w/w regulaminie decyduje ostatecznie Kapituła .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA  

do przetwarzania danych osobowych  

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:  

1. Administratorem Pana/i Danych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 

145. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane 

kontaktowe: Joanna Karwacka,                                                                                

Email: rodo@mosirczechowice-dziedzice.pl, nr tel: 32 215 27 06  

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: wyłonienia, wyróżnienia i prezentacji w 

konkursie o tytuł „SPORTOWA INDYWIDUALNOŚĆ ROKU 2022” w kategoriach: 

kwalifikowany sport indywidualny oraz kwalifikowany sport drużynowy.  

3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Udzielona przez 

Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych  

4. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie będą 

przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.  

5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z 

zapisami o archiwizacji, dotyczących realizacji zawodów – 3 lata.  

6. Ma Pani/Pan prawo do:    

• dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,  

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

• przenoszenia danych,  

• cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,   wniesienia skargi do 

organu nadzorczego.  

7. Podane przez Panią/Pana dane są: jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie organizowanej 

przez MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach.  

8. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 

lub profilowaniu.    

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach dla potrzeb organizacyjnych związanych z 

przeprowadzeniem zawodów sportowych zgodnie z art. 6 ust.1 a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu danych.  

   



KLAUZULA INFORMACYJNA  

do przetwarzania danych osobowych – wizerunek  

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:  

1. Administratorem Pana/i Danych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 

145. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane 

kontaktowe: Joanna Karwacka,                                                                                 

Email: rodo@mosirczechowice-dziedzice.pl, nr tel: 32 215 27 06  

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: dokumentacji zdjęciowej i reportaży z 

imprez, sprawozdawczym, reklamowym oraz promocyjnym  

3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:                         

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

4. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane są 

przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Tymi 

podmiotami są: czecho.pl, Kronika Beskidzka, beskidzka24, Gazeta Czechowicka, 

Radio Bielsko, PixariMedia  

5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu 

odwołania zgody.   

6. Ma Pani/Pan prawo do:    

• dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,  

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

• przenoszenia danych,  

• cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,  wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

7. Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie  

8. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 

i profilowaniu.    

  


