
        

Regulamin  corocznej Nagrody Zarządu Powiatu Gorlickiego  pod nazwą „Champion Powiatu 

Gorlickiego”  w sportach olimpijskich, nieolimpijskich (letnich, zimowych i halowych) 
 

Idea Nagrody  „ Champion  Powiatu Gorlickiego” 
Celem ustanowienia Nagrody „Champion Powiatu Gorlickiego” jest uhonorowanie ludzi promujących sport w naszym 

powiecie, poświęcających czas zawodnikom, dbających o promowanie zdrowego stylu życia, a tym samym  

przeciwdziałających patologiom społecznym. Nagroda  służy  uhonorowaniu wszystkich ludzi, dla których sport jest wielką 

pasją, wiąże się z  osobistym zaangażowaniem i  walką o jak najlepsze wyniki  we współzawodnictwie. Nagroda obejmuje  

wszystkie grupy zawodników (w tym niepełnosprawnych), działaczy, trenerów oraz  pasjonatów sportu i  służy docenieniu 

ich społecznego wkładu pracy włożonego w rozwój sportu. 

 
I KATEGORIA 

1. Sportowiec roku. 

W wyborze sportowca roku są brane pod uwagę  wyniki na poziomie wojewódzkim, makroregionalnym, 

ogólnopolskim, europejskim, światowym, olimpijskim. 

2. Trener roku. 

Wybór trenera, który z drużyną lub zawodnikiem osiągnął największy sukces w danym roku: w lidze, mistrzostwo: 

w województwie, makroregionie, ogólnopolskie, europejskie, światowe, olimpijskie . 

3. Sportowa impreza roku. 

W sportowej imprezie roku brana jest pod uwagę wielkość, zasięg, atrakcyjność imprezy. 

4. Odkrycie roku. 

Osoba, która pojawia się na arenie w województwie, makroregionie,  na szczeblu ogólnopolskim. Dotyczy 

to osiągnięć  mistrzowskich bądź pucharowych (docelowo może być kwalifikowana do sportowca roku). 

5. Sportowy działacz roku. 

Sportowym działaczem roku może zostać osoba, która  aktywnie angażuje się w działanie klubu, stowarzyszenia, 

drużyny, bądź prowadzenie indywidualne zawodnika. 

6. Sponsor roku. 

Firma lub sponsor prywatny, finansujący sportowca lub drużynę (klub). Ze względu na RODO nie musi być podana 

kwota, tylko opis działań. 

7. Sportowiec roku w kategorii „ Sprawni inaczej”. 

Opis osiągnięcia od województwa poprzez makroregion, zawody ogólnopolskie, europejskie, światowe 

i olimpijskie. 

8. Trener roku lub opiekun sportowca „Sprawni inaczej” . 

9. Drużyna roku. 

10. Osobowość sportowa 50+. 

Osoba  uprawiająca i   promująca sport oraz  aktywny styl życia poprzez  indywidualny udział w zawodach 

sportowych. 

 

II Zgłoszenia 

1. Kandydatów może zgłaszać klub sportowy, stowarzyszenie, osoba fizyczna, redakcje gazet i portali internetowych. 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Termin składania wniosków : od 1 stycznia do 15 lutego każdego roku, wniosek dotyczy poprzedniego roku 

kalendarzowego. 

3. Adres: Starostwo Powiatowe- Wydział Edukacji, Kultury i  Sportu , Gorlice , ul. Biecka 3. 

4. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby/podmiotu nominowanej 

do Nagrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Informacja dotycząca przetwarzania danych 

osobowych wnioskodawców oraz nominowanych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

5. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów w danej kategorii, Kapituła może ich zgłosić  z własnej inicjatywy                    

z pominięciem  procedury określonej  w niniejszym  regulaminie. 

 

        III  Kapituła nagrody : 

1. Starosta Powiatu Gorlickiego. 

2. Dwóch członków Zarządu Powiatu Gorlickiego 

3. Przedstawiciel Prezydium Rady. 

4. Przedstawiciel  Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

5. Przedstawiciel Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji. 

6. Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i  Sportu  

7. Przedstawiciel mediów lokalnych. 

 

IV  Nagroda w formie statuetki „ Champion” oraz dyplomu przyznana przez Kapitułę, wręczana może być na uroczystej   

gali,  sesji Rady Powiatu, bądź przy okazji organizowanych imprez sportowych. 

                                                       



Załącznik nr 1 

Wzór wniosku o Nagrodę „ Champion Powiatu Gorlickiego” 

 

Dane osobowe wnioskodawcy  

…………………………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu) 

…………………………………………… 
(adres) 

……………………………………………   
(nr telefonu kontaktowego)                      

                                                      WNIOSEK                         

 

1. Kategoria:……………………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko/nazwa klubu………………………………………………………… 

3. Krótki opis 

działań/dokonań/osiągnięć………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

4.  Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i czytelny podpis osoby wnioskującej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 RODO. 

Zostałem /zostałam poinformowany/a , że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam 

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed 

jej wycofaniem. 

                  …………………………………………………………………………………………………… 

 Czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

5. Podpis wnioskującego   ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie osoby/podmiotu nominowanej do tytułu „ Champion Powiatu Gorlickiego”* 

 

 

Dane osobowe osoby/podmiotu nominowanej 

 

……………………………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa) 

……………………………………………… 
(adres) 

……………………………………………… 
(nr telefonu kontaktowego)                      

 

 

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i czytelny podpis osoby/podmiotu nominowanej 

i zakwalifikowanej do nagrody. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 RODO. 

Zostałem /zostałam poinformowany/a , że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam 

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed 

jej wycofaniem. 

 

                                                                                                       ………………………………………… 

                                                                               Czytelny podpis osoby/ podmiotu nominowanej* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w przypadku drużyny zgodę podpisuje prezes klubu lub stowarzyszenia 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i nominowanych 

do Nagrody „Champion Powiatu Gorlickiego” 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Powiatu reprezentowane przez Starostę 

Gorlickiego z siedzibą w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3, 38- 300 Gorlice, adres 

e mail:starostwo@powiatgorlicki.pl, tel. 0 18 353 75 69. 

2. W Starostwie Powiatowym w Gorlicach został wyznaczony inspektor ochrony danych oraz jego 

zastępca. 

       Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@powiatgorlicki.pl. 
       Kontakt do zastępcy inspektora ochrony danych:l.dziuban@powiatgorlicki.pl. 
3. Dane osobowe wnioskodawców oraz osób nominowanych do nagrody będą przetwarzane w celu 

uczestnictwa w konkursie „Champion Powiatu Gorlickiego”  na podstawie zgody wyrażonej 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w zgodzie z postanowieniami Regulaminu Nagrody 

Zarządu Powiatu Gorlickiego pod nazwą „Champion Powiatu gorlickiego” w sportach olimpijskich, 

nieolimpijskich (letnich, zimowych i halowych). 

4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Każdej osobie, której dane dotyczą 

przysługuje także prawo do dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji poszczególnych praw można uzyskać 

pod adresem www.powiatgorlicki.pl w zakładce Ochrona danych osobowych. 

5. Na działania Administratora sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją odmowy ich podania jest brak 

możliwości zgłoszenia i uczestnictwa w konkursie „Champion Powiatu Gorlickiego”. 

7. Zebrane dane osobowe pochodzą od wnioskodawców lub bezpośrednio od osób , których 

dotyczą. 

8. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym 

do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie starostwa w związku 

z wykonywaniem powierzonego im zadania np. w drodze zawartej umowy. 

9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

10. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z nadaną kategorią 

archiwizacyjną. 

Oświadczam, że została mi przedstawiona informacja z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego też RODO.  

                         …………………………………         

                                                                                             ( podpis )                                                                          


