
REGULAMIN PLEBISCYTU
NA PYSKOWICKIEGO SPORTOWCA 2018 ROKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Organizatorem Plebiscytu  na  Pyskowickiego  Sportowca  2018  roku  jest  Gmina  Pyskowice  z
siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 3 w Pyskowicach.

2. Organizator na stronie internetowej miasta Pyskowice  www.pyskowice.pl oraz w „Przeglądzie
Pyskowickim”, upowszechniać będzie  istotne dla mieszkańców informacje o Plebiscycie,  w tym
m.in. o terminach i zasadach naboru, jak również o jego wynikach.

3. Do składania formularza zgłoszenia uprawnione są:
a) osoby pełnoletnie,
b) stowarzyszenia, sekcje, grupy nieformalne, itp. mające siedzibę na terenie Gminy Pyskowice lub
spoza  terenu  Gminy  Pyskowice  z  tym  zastrzeżeniem,  że  winny  działać  na  rzecz  mieszkańców
Pyskowic.

4.  Warunkiem  niezbędnym  do  zgłoszenia  jest  posiadanie  podpisanej  zgody od  pełnoletniego
kandydata lub opiekuna prawnego kandydata na podanie i przetwarzanie danych osobowych w
zakresie i czasie niezbędnym do udziału w Plebiscycie na Pyskowickiego Sportowca 2018 roku.

II. ZASADY PRZEPROWADZENIA PLEBISCYTU
1. Uprawnieni do składania formularza zgłoszenia, o których mowa w części I pkt 3 mogą zgłosić
sportowca/sportowców lub/i  drużynę/drużyny, które ich zdaniem w 2018 roku osiągnęły wybitne
wyniki sportowe i zasługują na nominację w Plebiscycie na Pyskowickiego Sportowca 2018 roku.
Przy  osiągnięciach  sportowca/sportowców lub  drużyny/drużyn,  które  nie  zostały  nagrodzone  w
2017 roku podczas I Pyskowickiej Gali Sportu można również wskazać osiągnięcia sprzed 2018
roku.

2. Zgłaszać można:
- osoby, które urodziły, wychowały się, bądź zamieszkują w Pyskowicach,
-  są wychowankami pyskowickiego stowarzyszenia,  sekcji,  grupy nieformalnej,  itp.  w dziedzinie
objętej Plebiscytem,
-  reprezentowali  barwy  stowarzyszenia,  sekcji,  grupy  nieformalnej,  itp.  w  dziedzinie  objętej
Plebiscytem mającej swoją siedzibę lub działającej na terenie Gminy Pyskowice.

3. Wnioski należy składać na formularzu zgłoszenia stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu. 

4.  Formularz  zgłoszenia  do  pobrania  i  wydruku,  dostępny  jest  na  stronie  internetowej
www.pyskowice.pl. Formularz wniosku w wersji papierowej można otrzymać w Urzędzie Miejskim
w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok.
103 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-środa w godz. od 7:30 do 15:30, czwartek w godz. od
7:30 do 17:30, piątek w godz. od 7:30 do 13:30).

5.  Formularz  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  26.10.2018 do  godz.  13.30 w Biurze  Obsługi
Interesanta, pok. 107 (parter) Urzędu Miejskiego, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.

6. Złożone formularze podlegają weryfikacji.

7.  Weryfikacji  formularzy  dokonują  pracownicy  Wydziału  Kultury,  Sportu  i  Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
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8. Weryfikacja polega na sprawdzeniu:
a)  czy  sportowiec/sportowcy  lub  drużyna/drużyny  zostali  zgłoszeni  na  właściwym  formularzu
wniosku,
b) czy formularz został wypełniony prawidłowo,
c) czy formularz zgłosił podmiot uprawniony,
d) czy spełnione są wymogi, o których mowa w części II pkt 2,
e) wartości merytorycznej zgłoszenia 

9. W przypadku stwierdzenia braków/błędów/niejasności w formularzu Organizator kontaktuje się z
wnioskodawcą telefonicznie lub pocztą elektroniczną w celu dokonania poprawek lub uzupełnień w
ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji na ten temat.

10.  W  związku  z  zawartym  w  formularzu  opisem  osiągnięć  Organizator  może  zwrócić  się
telefonicznie  lub  pocztą  elektroniczną  do  wnioskodawcy  składającego  formularz  o
udokumentowanie wskazanych w formularzu osiągnięć.

11.  Jeżeli  wnioskodawca  nie  usunie  w  wyznaczonym  terminie  stwierdzonych
braków/błędów/niejasności lub/i nie udokumentuje wskazanych w formularzu osiągnięć, o których
mowa w części  II  pkt  9,  10,  wniosek  zostaje  odrzucony.  Wnioskodawcy nie  przysługuje  prawo
wniesienia odwołania od decyzji o odrzuceniu wniosku.

12. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie otrzymają pisemne zaproszenie
na uroczystą II Pyskowicka Galę Sportu. 

13.  Nagrodzenie  sportowców  nastąpi  podczas  uroczystej  II  Pyskowickiej  Gali  Sportu,  która
odbędzie się dnia 30.11.2018r. o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Kard.
Stefana Wyszyńskiego 27 w Pyskowicach.

14.  Wyniki  Plebiscytu  zostaną  ogłoszone  przez  Organizatora  na  stronie  internetowej
www.pyskowice.pl oraz w „Przeglądzie Pyskowickim”.

15. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w Wydziale
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, pok. 103 w godzinach pracy oraz na stronie internetowej
www.pyskowice.pl.

16. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładania i
interpretacja należy do Organizatora.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie
jego trwania jak również zakończenia Plebiscytu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
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