ZARZĄDZENIE NR ZO.0050.14 .2019
WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu „Dębska Gala Sportu 2019” .
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :
§ 1. Ogłasza się regulamin konkursu „Dębska Gala Sportu 2018”, który stanowi załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem
Wielkim.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Krzysztof Kalinowski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ZO.0050.14.2019
Wójta Gminy Dębe Wielkie
z dnia 21 stycznia 2019 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ
DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW I INNYCH OSÓB W KONKURSIE
„DĘBSKA GALA SPORTU 2019”
I.

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1. Niniejszy regulamin „DĘBSKIEJ GALI SPORTU 2019” określa zasady, warunki i tryb przyznawania
wyróżnień i nagród dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej i szkoleniowej nominowanych w konkursie „Dębska Gala Sportu 2019”.
§ 2. 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Dębe Wielkie.
2. Obsługą organizacyjną konkursu zajmuje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim
oraz Stowarzyszenie Akadema Sztuk Walki.
§ 3. Konkurs ma na celu wyłonienie i uhonorowanie wyróżniających się sportowców w Gminie Dębe
Wielkie oraz promowanie i propagowanie zdrowego, aktywnego i sportowego trybu życia oraz naukę
współzawodnictwa sportowego.
§ 4. 1. Konkurs „Dębska Gala Sportu 2019 ” odbywa się raz w roku.
2. W ramach corocznej edycji wyłaniani przez Kapitułę będą laureaci zgłoszeni do udziału
w konkursie za osiągnięcia sportowe uzyskane w minionym roku kalendarzowym.
3. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą: Wójt Gminy Dębe Wielkie, wszyscy członkowie Komisji
Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektor GOSiR Dębe Wielkie.
II KATEGORIE KONKURSOWE
§ 5. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:
1) SZKOŁY PODSTAWOWE kl. I-VI:
a) najlepsza drużyna: (przewidziano trzy nagrody I-go, II-go, III-go stopnia),
b) najlepszy sportowiec: (przewidziano trzy nagrody I-go, II-go, III-go stopnia).
2) SZKOŁY PODSTAWOWE kl. VII, VIII oraz ODDZIAŁY GIMNAZJALNE:
a) najlepsza drużyna: (przewidziano trzy nagrody I-go, II-go, III-go stopnia),
b) najlepszy sportowiec: (przewidziano trzy nagrody I-go, II-go, III-go stopnia),
3) OPEN:
a) Dzieci (do 14-do roku życia):
- najlepsza drużyna: (przewidziano 1 nagrodę),
- najlepszy sportowiec: (przewidziano trzy nagrody I-go, II-go, III-go stopnia),
b) Młodzieżowiec (14-21 lat):
- najlepsza drużyna: (przewidziano 1 nagrodę),
- najlepszy sportowiec: (przewidziano trzy nagrody I-go, II-go, III-go stopnia),
c) Senior (powyżej 21-go roku życia):
- najlepsza drużyna: przewidziano 1 nagrodę,
- najlepszy sportowiec: (przewidziano trzy nagrody I-go, II-go, III-go stopnia)
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4) NAJLEPSZY NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (przewidziano 1 nagrodę),
5) NAJLEPSZY TRENER/INSTRUKTOR (przewidziano 1 nagrodę).
III WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
§ 6. 1. Warunkiem udziału w konkursie jest poprawne, czytelne i pisemne wypełnienie wniosku zgłoszenia
udziału w „Dębskiej Gali Sportu 2019” - załącznik do regulamin przyznawania wyróżnień dla zawodników,
trenerów i innych osób w konkursie „Dębska Gala Sportu 2019 ”.
2. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy ul.
Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie lub wysłać w wersji elektronicznej na adres: sport@debewielkie.pl.
3. Termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień w konkursie „Dębska Gala Sportu 2019”
ustala się na dzień 12 lutego 2019r. do godz. 12:00.
4. Uprawnionymi do zgłaszania nominacji o przyznanie nagród i wyróżnień w konkursie są odpowiednio
dla poszczególnych kategorii:
1) Szkoły Podstawowe kl. I-VI – Dyrektor Szkoły Podstawowej wraz z opinią nauczyciela Wychowania
Fizycznego potwierdzającą osiągnięte wyniki sportowe (Dyrektor może zgłosić max 3 osoby na
najlepszego sportowca. Dyrektor może zgłosić max 3 drużyny);
2) Szkoły Podstawowe kl. VII VIII oraz Oddziały Gimnazjalne – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębem
Wielkim wraz z opinią nauczyciela Wychowania Fizycznego potwierdzającą osiągnięte wyniki sportowe
(Dyrektor może zgłosić max 3 osoby na najlepszego sportowca. Dyrektor może zgłosić max 3 drużyny);
3) Open – Zarząd Stowarzyszenia, Klubu Sportowego lub osoba fizyczna (może zgłosić max 3 osoby na
najlepszego sportowca/ może zgłosić max 3 drużyny);
4) Najlepszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego – Dyrektor Szkoły Podstawowej może zgłosić
1 nauczyciela do udziału w konkursie ze swojej szkoły, z wyłączaniem Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim, który może zgłosić 2 nauczycieli;
5) Najlepszy Trener – Zarząd Stowarzyszenia lub Klubu Sportowego może zgłosić tylko 1 trenera /
instruktora ze swojego Stowarzyszenia do udziału w konkursie).
IV KAPITUŁA KONKURSU
§ 7. 1. Nagrody i wyróżnienia przyzna powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kapituła Komisji
Konkursowej.
2. Posiedzenie Kapituły Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczący Kapituły.
3. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów członków Kapituły uczestniczących w posiedzeniu.
W przypadku równej ilości głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego.
4. Wyróżnieniami przyznawanymi zawodnikom, trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się
osiągnięciami w działalności sportowej są statuetki i dyplomy i vouchery.
5. Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień bierze się pod uwagę rangę osiągnięć.
V PRZEBIEG KONKURSU
§ 8. 1. Zarządzenie o terminie oraz wymogach formalnych wzięcia udziału w „Dębskiej Gali Sportu 2019”,
(dokumentacji w postaci załączników-wniosków) publikuje się na stronie internetowej gminy Dębe Wielkie
oraz wysyła się e-mailem do wszystkich szkół i stowarzyszeń z terenu gminy Dębe Wielkie.
2. Po upływie wskazanego w w/w zarządzeniu terminu zgłaszania uczestników, złożone wnioski zostaną
poddane weryfikacji wstępnej, mającej na celu stwierdzenie poprawności złożonego wniosku, pod względem
formalnym, której dokona pracownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.
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3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wnioskach, w terminie do 13 lutego 2019 r. do
godziny 16.00 będzie można dokonać uzupełnienia wniosków, o konieczności uzupełnienia wniosku
wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie, bądź e-mailem.
4. Po weryfikacji wstępnej, złożone wnioski będą oceniane przez Kapitułę Komisji Konkursowej powołaną
Zarządzeniem Wójta Gminy Dębe Wielkie.
5. Na podstawie otrzymanych materiałów, następnie przeprowadzonej oceny osiągnięć zgłoszonych
kandydatów, Kapituła wyłania spośród najwyżej ocenionych laureatów „Dębskiej Gali Sportu 2019” w
poszczególnych kategoriach.
6. Pod uwagę będą brane wyłącznie osiągnięcia poparte dyplomami lub zaświadczeniami organizatorów
zawodów (rozgrywek) sportowych. Oceniany okres obejmuje miniony rok kalendarzowy.
7. W ramach kategorii: Szkół Podstawowych oraz Oddziałów Gimnazjalnych będą brane pod uwagę
osiągnięcia sportowe w ramach współzawodnictwa w: SZS, LZS, Powiatowych oraz Gminnych Turniejach
sportowych organizowanych przez GOSiR Dębe Wielkie.

VI NAGRODY
§ 9. 1. Nagrody lub wyróżnienia otrzymują laureaci wyłonieni przez Kapitułę Gali Sportu spełniający
warunki określone w § 6 i § 8 ust. 6 niniejszego regulaminu.
2. Nagrodami w każdej z kategorii są statuetki lub puchary, vouchery oraz dyplomy.
3. W przypadku sukcesów o randze krajowej lub międzynarodowej Wójt Gminy może przyznać nagrodę
pieniężną.
4. Wójt gminy Dębe Wielkie może przyznać nagrodę indywidualną „Super sportowiec” dla sportowca lub
osoby z terenu gminy Dębe Wielkie za całokształt osiągnięć sportowych lub działalności sportowej.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10. 1. Zgłoszenia (załączniki/wnioski) uczestnictwa w „Dębskiej Gali Sportu 2019” nie podlegają
zwrotowi.
2. Przystąpienie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
3. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Rafał Wtulich, tel.
728-473-959.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 17.02.2018 (niedziela) podczas oficjalnej
uroczystości, która odbędzie się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim.
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Załącznik do zarządzenia Nr ZO.0050.14.2019
Wójta Gminy Dębe Wielkie
z dnia 21 stycznia 2019 r.
Załącznik do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień
dla zawodników, trenerów i innych osób w konkursie
„Dębska Gala Sportu 2019”
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW
I INNYCH OSÓB W KONKURSIE
„DĘBSKA GALA SPORTU 2019”
Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub komputerowo
Wniosek dotyczy: /należy zaznaczyć odpowiedni wariant znakiem x/
Najlepszego sportowca- zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu
Najlepszej drużyny - zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu
Najlepszy nauczyciel wychowania fizycznego- zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu
Najlepszego trenera/instruktora- zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu
Data wypełnienia wniosku ………………..…………………………………………………………………
DYSCYPLINA SPORTU……………………………………………………………………..…………….
I. Dane organu zgłaszającego:
1. Nazwa (szkoła) / nazwa klubu sportowego / stowarzyszenia kultury fizycznej/osoby fizycznej:
……………………………………….…………………..…………………………………………………
2. Adres (szkoła) / siedziba klubu / stowarzyszenia kultury fizycznej/osoby fizycznej:
……………………………………………….……………………...………………………………………
4. Telefon ** ……………………………………..………….…………………………………….………….
5. e-mail ** ……………………………………………………………………………………………………
II. Dane osobowe kandydata/drużyny do nagrody/ wyróżnienia:
1. Imię i nazwisko / ( skład drużyny)* …………………………………………………..….………………
……………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….……
2. Data i miejsce urodzenia* ……………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….……
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3. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto) / siedziba zespołu*
……………………………………………………………………………......………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………..……………………
* W przypadku drużyny należy wpisać każdego zawodnika,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu przyznania
nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób w konkursie „DĘBSKA GALA SPORTU
2019”.
……………………………………………………………………………......………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………
/miejscowość, data/

……………………………….
/czytelny podpis kandydata/ każdego zawodnika
drużyny do nagrody, wyróżnienia/
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III. Informacje o szczególnych osiągnięciach, uzasadnienie, opinia
wychowania fizycznego:

wraz z podpisem nauczyciela

/należy zaznaczyć odpowiedni wariant znakiem x/
1.
Najlepszy sportowiec
2.
Najlepsza drużyna
3.
Najlepszy trener/instruktor
4.
Najlepszy nauczyciel wychowania fizycznego
/ zajęte miejsce/a, zdobyty/e medal/e, udziały w zawodach
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………..……………………………..…………..……
……………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………….…………………………………………………………………………………….…
…………………………….......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………….…....................
…………………………………………………………………………………………….………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu przyznania
nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób w konkursie „DĘBSKA GALA SPORTU
2019”.
…………………………………………
/miejscowość, data/
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Załączniki:
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe (dyplomy lub zaświadczenia organizatorów zawodów
(rozgrywek) sportowych. Oceniany okres obejmuje rok kalendarzowy 2018.)
2. Oświadczenie klubu sportowego /stowarzyszenia potwierdzające przynależność zawodnika /trenera do
wskazanego przez organ zgłaszający klubu sportowego/stowarzyszenia
3. Zaświadczenie Dyrektora Szkoły stwierdzające uprawnienia pedagogiczne nauczyciela W-F.
Wniosek sporządził:
………………………………………………………………………………………………………………
/ imię, nazwisko /

.................................................................................................................................................................
/ podpis dyrektora szkoły lub prezesa klubu/ /prezesa stowarzyszenia kultury fizycznej /osoby fizycznej

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Dębe Wielkie (ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie).
2. Inspektorem Ochrony
iod@debewielkie.pl).

Danych

jest

Pani

Beata

Bartnicka

(tel.

25 756

47 44,

adres

email:

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów
i innych osób w konkursie „DĘBSKA GALA SPORTU 2019” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
lub którym dane powierzono na podstawie zawartej umowy.
5. Dane osobowe przechowywane będą okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 oraz określony
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych, narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przyznania wspomnianych nagród
i wyróżnień.
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