ZARZĄDZENIE

R 256/2019

Burmistrza Opoczna
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno
oraz Najlepszego Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno.
Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1O ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

samorządzie

§L
Ustala się Regulamin konkursu na Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno oraz
Najlepszego Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno, w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Opoczna.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi "" życie z dniem podpisania.

Załącznik

do

Zarządzenia

Nr 256/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Regulamin konkursu na:
Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno
oraz Najlepszego Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno.

Postanowienia ogólne

1.

2.

3.
4.

1.

2.
3.
4.

§1
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i tryb przeprowadzenie konkursu na
Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno oraz Najlepszego Trenera Roku 2019
Gminy Opoczno.
Pod poszczególnymi pojęciami użytymi w niniejszym regulaminie rozumie się:
- Konkurs - konkurs na Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno oraz
Najlepszego Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno;
- Regulamin - niniejszym Regulamin Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Opoczna Nr 256/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.;
- zgłoszeni- osoby zgłoszone do udziału w Konkursie;
- kandydaci - zgłoszeni, których zgłoszenia przeszły poprawną weryfikację formalną;
- laureaci - osoby spośród nominowanych, które zostaną wyróżnione w Konkursie;
- Kapituła - zespół składający się z honorowych delegatów wyznaczonych przez
Burmistrza Opoczna, dokonujący wyboru laureatów.
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Opoczna. Patronem Konkursu jest Tygodnik
Opoczyński TOP.
Konkurs ma na celu rozwój i promocję sportu na terenie Gminy Opoczno.
§2
Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów w kategoriach:
1) Najlepszy Sportowiec Roku 2019 Gminy Opoczno,
2) Najlepszy Trener Roku 2019 Gminy Opoczno.
Laureatami zostaną osoby wybrane decyzją Kapituły spośród kandydatów.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Uroczystego Podsumowaniu Roku
Sportowego Gminy Opoczno organizowanego w dniu 7 lutego 2020 roku.
Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.opoczno.pl,
Tygodniku Opoczyńskim TOP.
Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu
§3

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Kandydatami w Konkursie mogą być osoby

1

spełniające łącznie następujące

wymogi:

gminy Opoczno i prowadzący swoją
działalność sportową na terenie Gminy Opoczno, bądź którzy z powodu braku
możliwości uprawiania danej dyscypliny sportowej na terenie Gminy Opoczno trenują
poza jej granicami w innych klubach sportowych;
biorący czynny udział we współzawodnictwie sportowym niezależnie od kategorii
wiekowej;
posiadający aktualną kartę zgłoszenia za rok 2019, licencję bądź inny dokument
uprawiający do udziału w zawodach sportowych;
w roku 2019 uzyskali co najmniej jeden z następujących wyników sportowych w
dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych:
a) udział w mistrzostwach Świata lub Europy;
b) co najmniej miejsce od I- X w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej w
sportach indywidualnych lub zespołowych organizowanych przez Polskie Związki
Sportowe;
c) jeden z medali Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS;
d) powołanie do kadry wojewódzkiej lub narodowej;
e) medal we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim
kandydatem nie może być osoba, na którą została nałożona kara dyscyplinarna przez
polski lub okręgowy związek sportowy lub przewidziana w statucie klubu sportowego,
którego jest członkiem.

1) sportowcy i trenerzy

2)
3)
4)

5)

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
1O.

będący mieszkańcami

Zgłoszenia mogą składać:

- kluby sportowe,
- stowarzyszenia sportowe,
- organizacje sportowe,
- szkole/uczniowskie kluby sportowe,
- nieformalne grupy sportowe
Kandydatami w konkursie nie mogą być pracownicy Organizatora lub Partnerów.
Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego druku zgłoszenia dostępnego
do pobrania na stronie www.opoczno.pl
Zgłoszenia powinny być złożone w terminie do dnia 30 stycznia 2020 roku w Wydziale
Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Opocznie, mieszczącym się przy Al. Sportowej 1
w Opocznie, lub przesłane na adres e - mail: katarzyna.niewadzi@um.opoczno.pl lub
jolanta.stanik@um.opoczno.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) dane personalne kandydata,
2) uzasadnienie osiągnięć sportowych wykazujące spełnienie wymogów, o których mowa
w Regulaminie.
Liczba zgłoszonych kandydatów jest nieograniczona.
Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Opocznie dokonuje weryfikacji
formalnej zgłoszeń pod względem spełnienia warunków formalnych udziału w Konkursie.
Po weryfikacji, o której mowa w ust. 9 sporządzona zostanie lista kandydatów do tytułu
Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno oraz lista kandydatów do tytułu
Najlepszego Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno.

2

§4

1. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę, w skład której wchodzą: przedstawiciel Urzędu
Miejskiego w Opocznie, przedstawiciel mediów - Redaktor Tygodnika Opoczyńskiego
TOP oraz zasłużeni sportowcy, którzy swoją postawą i osiągnięciami sportowymi zasłużyli
się dla rozwoju i promocji sportu na terenie Gminy Opoczno. Kapituła spośród swoich
członków wybiera Przewodniczącego Kapituły.
2. Do zadań Kapituły należy wybranie spośród kandydatów wyłonionych zgodnie z § 3 ust.
9 i 1ONajlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno oraz Najlepszego Trenera Roku
2019 Gminy Opoczno.
3. Posiedzenia Kapituły są protokołowane.
4. Kapituła podejmuje decyzje o wyłonieniu laureata na Najlepszego Sportowca Roku 2019
Gminy Opoczno oraz Najlepszego Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno, zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Kapituły.

§5

Laureaci otrzymują pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz nagrodę
zostanie podczas Uroczystego Podsumowania Roku Sportowego.

rzeczową,

która

wręczona

Ochrona danych osobowych
§6
1. Każdy kandydat na

2.
3.
4.

5.

Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno oraz na
Najlepszego Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno zobowiązany jest podpisać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu ora zgodę na wykorzystanie
wizerunku do celów Konkursu, a także oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem,
stanowiący załącznik nr (załącznik nr 1) do Regulaminu.
Administratorem gromadzonych danych osobowych zawartych w składanych wnioskach
jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie ul. Staromiejska 6.
Informacją potwierdzającą sposób przetwarzania danych osobowych jest Klauzula
Informacyjna, która jest załącznikiem do regulaminu (załącznik nr 2)
Administrator upowaznia powołanych członków Kapituły oraz pracowników
Administratora obsługujących konkurs do przetwarzania danych osobowych
zgromadzonych w ramach trwania konkursu zgodnie z regulaminem.
Wzór zgłoszenia kandydatów na Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno oraz
na Najlepszego Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
Informacje i zgłoszenia
§7

Wydział

Sportu i Rekreacji Al. Sportowa 1, 26-300 Opoczno
nr Tel. 44 786 01 77 lub 44 786 01 78
e - mail: katarzyna.niewadzi@um.opoczno.pl lub jolanta.stanik@um.opoczno.pl
www.opoczno.pl w zakładka Sport i Rekreacja, facebook Sport i Rekreacja Gmina Opoczno.
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KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH PRZEZ URZAD MIEJSKI W OPOCZNIE
w Konkursie na Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno

oraz Konkursie na Najlepszego Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno.

GMINA OPOCZNO

ZAŁĄCZNIK

NR 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
- o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" Administrator Danych informuje, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie jest
Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

2.

Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, którym jest
Dariusz Badura tel. +48 7860166 mail: iod@um .opoczno.pl

3.

Dane osobowe uczestników konkursy oraz osób
związanych

zgłaszających

przetwarzane

są wyłącznie

dla celów

z realizacją konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgody) ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO oraz regulaminu konkursu.
4.

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą: upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
osoby i podmioty wymienione w regulaminie konkursu oraz na podstawie niezbędnych umów na powierzenie
przetwarzania danych.

5.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz
zgodnie z terminami archiwizacji

określonymi

zasobie archiwalnym i archiwach lecz nie
6.

Posiada Pani/Pan prawo do

dostępu

przez ustawy kompetencyjne lub przepisy o narodowym

dłużej niż

okres 2 lat.

do swoich danych, sprostowania swoich danych, ogramczema

przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do

żądania usunięcia

danych osobowych (tzw.

Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie

są już niezbędne

do celów, dla których

- osoba, której dane

dotyczą, wniosła

- osoba, której dane

dotyczą wycofała zgodę

podstawą

były

zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
na przetwarzanie danych osobowych, która jest

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane

są

niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu

wywiązania się

z obowiązku

wynikającego

z przepisów

prawa;.
7.

Przysługuje

Pani/Panu prawo do

cofnięcia

zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym

momencie, w przypadku gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie uzyskanej zgody.
8.

Przysługuje

Pani/Panu prawo do

złożenia

skargi do organu nadzorczego

właściwego

w sprawie ochrony

danych osobowych
9.

Dane osobowe nie

podlegają

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie
odrębne

będą

przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.

przekazywane do paóstw trzecich chyba,

że

Konkurs na Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno oraz Konkurs na
Najlepszego Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno.
GM INA OPOCZNO

ZAŁĄCZNIK

NR I

1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja ... „.„. „. „ . „ „ „ „ . „ . „ . „.„.„. „. „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ „ „ „ . „ . „ . „. „. „. „.„.„ . . „ „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „.„.„. „ .„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„. „. „.

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz . Urz. UE L 119 z 04.05.2016} wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu na Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno oraz
Konkursu na Najlepszego Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno przeprowadzonego zgodnie z regulaminem .
Zgadzam się aby moje dane zostały upublicznione na potrzeby realizacji i promocji , na stronach www, w
powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji
informacji tylko i wyłącznie w kontekście konkursu.

miej s cowość

podpi s osoby wyrażającej

i data

zgodę

2. OŚWIADCZEN I E O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja

„.„.„. „ .„.„.„.„ . „ „ „ „ . „ . „. „ .„ .„.„.„ . „ .„ . „ . „. „ .„ „ „ „.„.„. „. „. „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ „ „ „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „.

na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ośw i adczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne
rozpowszech nianie mojego w izerunku poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Gminę
Opoczno ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno , na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za
pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w
kontekście Konkursu na Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy Opoczno oraz Konkursu na Najlepszego
Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno przeprowadzonego zgodnie z regulaminem.
Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda nie jest
ograniczona czasowa an i terytorialne. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w
form ach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych)
względem Gminy Opoczno z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

mi ej scowo ś ć

podpis osoby

i data

1

wyrażającej zgodę

3.0ŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMIN KONKURSU

Ja .......................................................................................... „ ..................................................... . ........ .. ... .
Oświadczam, że zapoznałam/em się

z Regulaminem Konkursu na Najlepszego Sportowca Roku 2019 Gminy
Opoczno oraz na Najlepszego Trenera Roku 2019 Gminy Opoczno, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2019 roku Nr 256/2019 oraz wyrażam zgodę na zastosowanie jego
postanowień.

Podpis osoby wyrażającej
Miejscowość

i data

2

zgodę

NAJLEPSZY SPORTOWIEC ROKU 2019/NAJLEPSZY TRENER ROKU 2019

IMIĘ

I NAZWISKO

SPORTOWCA/TRENERA

RODZAJ

NAZWA

RANGA

UPRAWIANEJ/PROWADZONEJ

ZAWODÓW

ZAWODÓW

DYSCYPLINY SPORTOWEJ

SPORTOWYCH
WRAZ Z

*Kolor niebieski dotyczy trenera

DATĄ

ZAJĘTE

MIEJSCE

UZASADNIENIE DOT.
SPORTOWCA/UZASADNIENIE
DOT. TRENERA

