
 

 

 

Regulamin konkursu na ,, Sportowca Roku Gminy Kobierzyce 2019” 

§1 

 

1. Organizatorem Plebiscytu jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod 
nazwą „Sportowiec Roku Gminy Kobierzyce 2019”. 
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania na stronie 
internetowej w kategoriach: 
a. Sportowiec Roku  
b. Młodzieżowy Sportowiec Roku 
c. Trener Roku 
d. Drużyna Roku. 
 

4. Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach: 
a. Pierwszy etap Plebiscytu polegać będzie na zgłaszaniu kandydatów poprzez 
formularze i trwać będzie od 18.11.2019 do 06.12.2019. Formularze zgłoszeniowe 
dostępne będą na stronie internetowej www.sport-kobierzyce.pl do pobrania od 
18.11.2019. 
 
Wypełnione deklaracje zgłoszeniowe należy składać: 
 
1) W sekretariacie KOSiR w Kobierzycach (I piętro budynek Hali Sportowo 
Widowiskowej ul. Dębowa 20 
2) Drogą elektroniczną podaną na stronie internetowej www.sport-kobierzyce.pl 
 
b. Drugi etap –  finał Plebiscytu będzie trwać od dnia 09.12.2019 do dnia 
31.01.2019.  
5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. 
6. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej,      
a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez 
głosujących odpowiedzi poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej. 
7.Plebiscyt będzie prowadzony na stronie internetowej: www.sport-kobierzyce.pl 
8.Plebiscyt prowadzony będzie dla mieszkańców Gminy Kobierzyce. 
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9.Do materiałów plebiscytowych przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez 
Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów zastosowanie mają postanowienia 
regulaminu.  
10.Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akcept 
niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi 
nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania 
przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na 
potrzeby Plebiscytu. 

§2 

Warunki udziału w plebiscycie. Kandydaci i Głosujący 
 
1.Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatami w Plebiscycie mogą być sportowcy 
juniorzy (sportowcy którzy nie ukończyli 18 roku życia), sportowcy, trenerzy i 
drużyny z Gminy Kobierzyce zgłoszeni do udziału w Plebiscycie przez dowolne 
osoby.  
2.Kandydatowi lub opiekunowi prawnemu kandydata przysługuje w każdym 
czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z 
Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: plebiscyt.kosir@sport-
kobierzyce.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w 
ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną 
anulowane. 
3. W głosowaniu można oddać jeden głos z danego adresu e-mail.  
5.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby 
głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i do 
unieważnienia oddanych przez nie głosów. 

§3 

 

Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia. 
 
1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać poprzez 
formularz na stronie internetowej www.sport-kobierzyce.pl 
2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać do dnia 
06.12.2019 r. 
3.Zgłoszenia kandydatur do kategorii Młodzieżowy Sportowiec Roku –wymaga 
akceptacji rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, posiadającego pełnię praw 
rodzicielskich. 
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6.Kandydatem w kategorii Młodzieżowy Sportowiec Roku mogą być osoby  które 
w chwili zgłoszenia do udziału w Plebiscycie nie ukończyły 18 roku życia. 
7. Zgłaszający musi zebrać podpisy 10 osób które potwierdzą tożsamość oraz 
sukcesy zgłaszanego kandydata. 
8.Zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób 
trzecich widocznych na załączonych do zgłoszenia fotografiach, w tym do 
nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób 
i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wizerunku 
dziecka zgodę taką w imieniu dziecka wyraża opiekun prawny. Zgłaszający pokryje 
Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to 
było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w 
niniejszym ustępie, że załączone do zgłoszenia fotografie i ich wykorzystanie w 
sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności 
praw osób trzecich. 
9.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie 
się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do 
wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem kandydata bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy 
możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby Plebiscytu. 
10.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich 
zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich 
zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem. 
11.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie 
została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia 
zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji.  
12.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji 
kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów. 
13.W dniu 09.12.2019 r. na stronie internetowej oraz na facebooku  zostanie 
opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. 
 

§4 
 
Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie 
 
1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się za pomocą formularza na stronie 
internetowej www.sport-kobierzyce.pl 
2. W głosowaniu udział będą brały kandydatury których zgłoszenia zostaną 
pozytywnie zweryfikowane. 
3.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu 
Organizatora do dnia zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu 
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Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach 
Plebiscytu. 
4.Do głosowania wymagane jest posiadanie skrzynki e-mail. 
 

§5 

Ogłoszenie wyników Plebiscytu 

Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki 
Plebiscytu na Balu sportowca.  

Organizator plebiscytu zapewnia puchary dla zwycięzców którzy zajmą trzy 
pierwsze miejsca w każdej kategorii. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujmy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (tj. danych wnioskodawcy, zawodnika lub jego rodziców, opiekunów 

prawnych, osób potwierdzających tożsamość i osiągnięcia kandydata) jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

reprezentowany przez Panią Dyrektor Maje Muszyńska z siedzibą w Kobierzycach, ul. Dębowa 20, e-mail: 

sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: 

iod@sport-kobierzyce.pl. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane: 

• w celu rozpatrzenia i udziału w plebiscycie na najlepszego sportowca Gminy Kobierzyce  

• w celu promocji Plebiscytu w internecie oraz innych mediach 

• a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres wynikający z rozporządzenia. 

4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z w/w uchwały, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wniosku. 

5. Ma Pani/ Pan prawo do: 

• dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania; 

• żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO; 

• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub 

kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego 

okresu; 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ podstawą 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e  RODO; 

• żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych RODO; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza RODO.  

6. Nie ma Pani/Pan prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą przetwarzania 

danych ani ich przenoszenia. 

7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z 

którymi współpracujemy: 

• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

• podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: 

podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną; 

• innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym 

działalność pocztową lub kurierską, 

• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z informacją 

 

……………………………………………………. 

(data i podpis) 
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