DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 5 stycznia 2022 r.

Podpisany przez:
Mariusz Kosciolek
Data: 05.01.2022 14:38:25

Poz. 77

UCHWAŁA NR XLIV/413/2021
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie ustanowienia i finansowania nagród sportowych przez Gminę Stryków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133, z 2021 r.
poz. 2054 i 2142) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia Burmistrza Strykowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe oraz dla trenerów, instruktorów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 2. Środki finansowe na nagrody i wyróżnienia zabezpiecza się każdorazowo w budżecie Gminy Stryków.
§ 3. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień
Burmistrza Strykowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe określa regulamin, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie ustanowienia i finansowania nagród sportowych przez Gminę Stryków (Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego z dnia 20 listopada 2019 r., poz. 6087).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie
Paweł Kasica
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/413/2021
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 16 grudnia 2021 r.
Regulamin
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród
i wyróżnień Burmistrza Strykowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
nagród, i wyróżnień Burmistrza Strykowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
§ 2. 1. Nagrody lub wyróżnienia mogą zostać przyznane dla:
1) osób fizycznych będących mieszkańcami Gminy Stryków, zrzeszonych w klubach bądź w organizacjach
sportowych, zwanych dalej zawodnikami;
2) osób fizycznych będących członkami klubów bądź organizacji sportowych, mających siedzibę
i działających na terenie Gminy Stryków, zwanych dalej zawodnikami;
3) trenerów, instruktorów sportu posiadających aktualne uprawnienia zgodne z przepisami ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133, z 2021 r. poz. 2054 i 2142), prowadzących na
terenie Gminy Stryków szkolenie zawodników, o których mowa w pkt 1-2.
2. Nagrody lub wyróżnienia mogą zostać przyznane zawodnikom w sportach indywidualnych, a także
zawodnikom w sportach drużynowych, wchodzących w skład sztafet, załóg i zespołów, z zastrzeżeniem, że
nagroda będzie proporcjonalnie dzielona na liczbę zgłoszonych zawodników (maksymalnie można zgłosić
liczbę zawodników stanowiących podstawowy skład w danej dyscyplinie sportowej, przy czym w sytuacji, gdy
w sporcie drużynowym zostanie zgłoszony jeden zawodnik, to otrzyma on nagrodę w wysokości przewidzianej
dla sportów indywidualnych).
3. Nagrodę lub wyróżnienie zawodnikowi, trenerowi, instruktorowi sportu przyznaje się za jedno,
najwyższe osiągnięcie sportowe, wskazane we wniosku w danym roku kalendarzowym.
§ 3. Nagrody lub wyróżnienia mogą zostać przyznane zawodnikowi lub trenerowi, instruktorowi sportu
w dyscyplinach sportowych znaczących dla Gminy Stryków, którymi są: kolarstwo, piłka nożna, sporty
motorowe, sporty walki, lekkoatletyka, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, jeździectwo konne,
gimnastyka artystyczna, pływanie, piłka siatkowa, piłka ręczna, sporty siłowe.
§ 4. 1. Nagrody lub wyróżnienia mogą zostać przyznane zawodnikowi za wyniki sportowe lub trenerowi,
instruktorowi sportu prowadzącemu szkolenie zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym za osiągnięcia sportowe uzyskane
w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.
2. Nagrody mogą zostać przyznane za osiągnięcia sportowe osiągnięte we współzawodnictwie sportowym
wpisanym w kalendarz Polskich Związków Sportowych lub krajowych organizacji sportowych osób
niepełnosprawnych lub prestiżowych zawodów wpisanych w kalendarz międzynarodowy.
3. Nagrody dla zawodników, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1-2, przyznawane są w formie pieniężnej, za
uzyskanie jednego z następujących wyników sportowych:
1) start w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach olimpijskich głuchych,
mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy- w kwocie 4000 zł brutto;
2) zdobycie medalu na mistrzostwach Polski, pucharu Polski i ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży:
a) I miejsce w kwocie 2500 złotych brutto (5000 złotych brutto dla sportów drużynowych),
b) II miejsce w kwocie 2000 złotych brutto (4000 złotych brutto dla sportów drużynowych),
c) III miejsce w kwocie 1500 złotych brutto (3000 złotych brutto dla sportów drużynowych);
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3) zdobycie miejsca od 4 do 6 na mistrzostwach Polski, pucharu Polski i ogólnopolskiej olimpiadzie
młodzieży w kwocie 1000 złotych brutto (2000 złotych brutto dla sportów drużynowych).
4) zdobycie medalu na międzywojewódzkich mistrzostwach:
a) I miejsce w kwocie 1200 złotych brutto (2400 złotych brutto dla sportów drużynowych),
b) II miejsce w kwocie 1000 złotych brutto (2000 złotych brutto dla sportów drużynowych),
c) III miejsce w kwocie 900 złotych brutto (1800 złotych brutto dla sportów drużynowych);
5) zdobycie medalu na mistrzostwach województwa będących eliminacjami do zawodów wyższego szczebla:
a) I miejsce w kwocie 700 złotych brutto (1400 złotych brutto dla sportów drużynowych),
b) II miejsce w kwocie 600 złotych brutto (1200 złotych brutto dla sportów drużynowych),
c) III miejsce w kwocie 500 złotych brutto (1000 złotych brutto dla sportów drużynowych).
4. Trenerom, instruktorom sportu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, może zostać przyznana nagroda za
przyczynianie się do osiągnięcia przez zawodnika lub zawodników wysokich wyników sportowych
określonych w § 4 ust. 3, w wysokości:
1) za osiągnięcia zawodnika lub zawodników, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1- w kwocie 4000 złotych
brutto;
2) za osiągnięcia zawodnika lub zawodników, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2:
a) I miejsce zawodnika lub zawodników w kwocie 2500 złotych brutto,
b) II miejsce zawodnika lub zawodników w kwocie 2000 złotych brutto,
c) III miejsce zawodnika lub zawodników w kwocie 1500 złotych brutto.;
3) za osiągnięcia zawodnika lub zawodników, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 - w kwocie 1000 złotych
brutto;
4) za osiągnięcia zawodnika lub zawodników, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 4:
a) I miejsce zawodnika lub zawodników w kwocie 1200 złotych brutto,
b) II miejsce zawodnika lub zawodników w kwocie 1000 złotych brutto,
c) III miejsce zawodnika lub zawodników w kwocie 900 złotych brutto.
5. Wyróżnienia mogą zostać przyznane za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym lub
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w formie dyplomów, pucharów, medali, statuetek oraz
innych upominków o wartości do 150 zł brutto.
§ 5. Nagrody lub wyróżnienia przyznaje Burmistrz Strykowa z inicjatywy własnej lub na wniosek składany:
1. W przypadku nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika uprawiającego sport indywidualny, przez:
1) zawodnika będącego kandydatem do nagrody lub wyróżnienia albo rodzica/opiekuna prawnego
w przypadku zawodnika niepełnoletniego;
2) klub sportowy bądź organizację sportową, w których trenuje zawodnik będący kandydatem do nagrody lub
wyróżnienia;
3) trenera bądź instruktora sportu, prowadzącego szkolenie zawodnika będącego kandydatem do nagrody lub
wyróżnienia;
4) dyrektora szkoły, do której uczęszcza zawodnik będący kandydatem do nagrody lub wyróżnienia.
2. W przypadku nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika uprawiającego sport drużynowy, przez:
1) klub sportowy bądź organizację sportową, do których należy zawodnik będący kandydatem do nagrody lub
wyróżnienia;
2) trenera bądź instruktora sportu prowadzącego szkolenie zawodnika będącego kandydatem do nagrody lub
wyróżnienia;
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3) dyrektora szkoły, do której uczęszcza zawodnik będący kandydatem do nagrody lub wyróżnienia.
3. W przypadku nagrody dla trenera bądź instruktora sportu przez:
1) trenera bądź instruktora sportu będącego kandydatem do nagrody;
2) klub sportowy, w którym trener bądź instruktor sportu prowadzi na terenie Gminy Stryków szkolenie
zawodników;
3) zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe albo jego rodzica/opiekuna prawnego, w przypadku
zawodnika niepełnoletniego, którego na terenie Gminy Stryków szkoli trener bądź instruktor sportu będący
kandydatem do nagrody.
§ 6. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strykowie,
ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, w terminie:
1) za wyniki sportowe osiągnięte w 2021 r. do 28 lutego 2022 r.;
2) w kolejnych latach do dnia 31 stycznia roku następnego, po roku, w którym zostały osiągnięte wyniki
sportowe.
2. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim
w Strykowie lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania wniosku pocztą.
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Wniosek należy wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami.
5. Do wniosku załącza się:
1) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
2) potwierdzenie wymaganego wyniku sportowego przez właściwy polski związek, regionalny związek
sportowy lub krajową organizację prowadzącą współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych,
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;
3) w przypadku zawodów międzynarodowych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię/wydruk
z kalendarza międzynarodowego wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu
potwierdzającego osiągnięcie przez zawodnika wymaganych wyników sportowych;
4) w przypadku wniosku o wyróżnienie dołącza się, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie
dokumentów potwierdzające wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym;
5) potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS lub potwierdzony za zgodność z oryginałem
wyciąg z właściwej ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez starostów, w których trenuje
zawodnik bądź szkoli trener lub instruktor sportu;
6) trener, instruktor sportu przedkłada dodatkowo, potwierdzone za zgodność z oryginałem, aktualne
uprawnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133,
z 2021 r. poz. 2054 i 2142).
§ 7. 1. Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia,
Wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia w tej sprawie. Powiadomienie może nastąpić w formie elektronicznej.
3. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przedstawia do akceptacji
Burmistrzowi Strykowa sporządzony protokół, który zawiera:
1) wykaz wszystkich złożonych wniosków z uwzględnieniem imienia i nazwiska zawodnika, informacji
o przynależności klubowej i osiągniętym najlepszym wyniku sportowym;
2) wykaz wszystkich złożonych wniosków z uwzględnieniem imienia i nazwiska trenera lub instruktora
sportu, informacji o przynależności klubowej i osiągniętym najlepszym wyniku sportowym uzyskanym
przez szkolonego zawodnika;
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3) propozycję wysokości nagród lub informację o przyznanym wyróżnieniu bądź przyczynę odmowy
przyznania nagrody lub wyróżnienia.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) wycofania wniosku przez Wnioskodawcę;
3) nieusunięcia w terminie braków formalnych, o których mowa w ust. 2.
§ 8. Nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Strykowa przyznaje raz w roku, w ramach środków
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Stryków, w terminie do 30 kwietnia roku następnego, po roku
w którym zostały osiągnięte wyniki sportowe.
§ 9. Nagroda za osiągnięte wyniki sportowe przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strykowie wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jej
wypłaty.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu w sprawie szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości nagród i wyróżnień Burmistrza Strykowa dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
....................................................
....................................................
....................................................
(nazwa i adres wnioskodawcy)
Wniosek
o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe
(Proszę wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami)
I. Informacje o zawodniku albo trenerze, instruktorze sportu - kandydacie do nagrody:
1) Nazwisko: .................................................................................................................................................
2) Imię/Imiona: .............................................................................................................................................
3) Adres zamieszkania: ...............................................................................................................................
4) Data urodzenia: ……………………………………………………………………................................
5) PESEL: …………………………………………………………………….............................................
6) Adres Urzędu Skarbowego: ……………………………………………………………………..............
7) Telefon kontaktowy (nieobowiązkowe): ……………………………………………………………….
8) Przynależność klubowa (jeśli dotyczy): ………………………………………………………………...
9) Dyscyplina sportu: ……………………………………………………………………...........................
10) Nr rachunku bankowego, na który należy przekazać nagrodę: ……………………………………...
II. Wskazanie osiągnięć sportowych zawodnika, będących podstawą przyznania nagrody dla
zawodnika, zgodnie z kategoriami wymienionymi w § 4 ust. 3 pkt 1 - 5 Regulaminu. Proszę wymienić
osiągnięcia w odpowiednim kryterium.
(Przypominamy - nagrodę lub wyróżnienie zawodnikowi przyznaje się za jedno, najwyższe osiągnięcie
sportowe w danym roku wskazane we wniosku. W przypadku sportu drużynowego nagroda będzie
proporcjonalnie dzielona na liczbę zgłoszonych zawodników z drużyny z zastrzeżeniem, że maksymalnie
można zgłosić liczbę zawodników stanowiących podstawowy skład w danej dyscyplinie sportowej.)
§ 4. ust. 3 pkt 1
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
§ 4. ust. 3 pkt 2
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
§ 4. ust. 3 pkt 3
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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§ 4. ust. 3 pkt 4
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
§ 4. ust. 3 pkt 5
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
III. Wskazanie wysokich wyników osiągniętych przez zawodnika, będących podstawą przyznania
nagrody dla trenera, instruktora sportu, zgodnie z kategoriami określonymi w § 4 ust. 3 pkt 1-4
Regulaminu. Proszę wymienić osiągnięcia w odpowiednim kryterium.
(Przypominamy - nagrodę lub wyróżnienie trenerowi/instruktorowi sportu przyznaje się za
przyczynienie się do osiągnięcia jednego, najwyższego wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika lub
zawodników w danym roku wskazane we wniosku.)
§ 4. ust. 3 pkt 1
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
§ 4. ust. 3 pkt 2
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
§ 4. ust. 3 pkt 3
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
§ 4. ust. 3 pkt 4
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
IV. Wskazanie osiągnięć sportowych, będących podstawą do przyznania wyróżnienia dla zawodnika,
zgodnie z kategoriami wymienionymi w § 4 ust. 5 Regulaminu:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)
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Oświadczam, że podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
…………………………………………........
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)
Załączniki do wniosku:
1) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
2) potwierdzenie wymaganego wyniku sportowego przez właściwy polski związek sportowy, regionalny
związek sportowy lub krajową organizację prowadzącą współzawodnictwo sportowe osób
niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;
3) w przypadku zawodów międzynarodowych potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię/wydruk
z kalendarza międzynarodowego wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu
potwierdzającego osiągnięcie przez zawodnika wymaganych wyników sportowych;
4) w przypadku wniosku o wyróżnienie dołącza się, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie
dokumentów potwierdzające wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym;
5) potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS lub potwierdzony za zgodność z oryginałem
wyciąg z właściwej ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez starostów, w których trenuje
zawodnik bądź szkoli trener lub instruktor sportu;
6) trener, instruktor sportu przedkłada dodatkowo, potwierdzone za zgodność z oryginałem, aktualne
uprawnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133,
z 2021 r. poz. 2054 i 2142).
……………………………………………….
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu w sprawie szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości nagród i wyróżnień Burmistrza Strykowa dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie udzielonej zgody
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”)
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą w: 95-010 Stryków,
ul. Kościuszki 27, e-mail: strykow@strykow.pl.
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strykowie, e-mail:
iod@lesny.com.pl.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu: rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody lub
wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe, udziału w wydarzeniu podczas wręczania nagród lub wyróżnień za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku przyznania nagrody lub wyróżnienia, promocji gminy.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych będzie:
- odnośnie rozpatrzenia wniosku - ciążący na Administratorze obowiązek wynikający z przepisów prawa
(art. 6 ust. 1. lit. e) RODO w związku z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały Nr
....... Rady Miejskiej w Strykowie z dnia …............. 2021 r. w sprawie ustanowienia i finansowania
nagród sportowych przez Gminę Stryków,
- odnośnie celów promocyjnych gminy - w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
5. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa oraz na podstawie stosownych umów
zawartych z Gminą Stryków.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie
nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz publikowania informacji na
stronie internetowej tut. Urzędu, na profilu społecznościowym Gminy Stryków i w prasie lokalnej oraz
w materiałach promocyjnych Gminy Stryków. W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie
nie będzie możliwe przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody i publikowanie informacji z tym
związanej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych przez Burmistrza Strykowa z siedzibą w: 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27, e-mail:
strykow@strykow.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych zawodnika, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Jednocześnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych/danych zawodnika w podanym wyżej/niżej zakresie:
- moje imię i nazwisko w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku
zawodnika/ instruktora sportu,
- imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, osiągnięcia sportowe, wizerunek zawodnika/instruktora
sportu, w celu publikowania informacji na stronie internetowej tut. Urzędu, na profilu
społecznościowym Gminy Stryków i w prasie lokalnej oraz w materiałach promocyjnych Gminy
Stryków.
……………………….………………….…………………
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu w sprawie szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości nagród i wyróżnień Burmistrza Strykowa dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
....................., dnia ..........................
....................................................
....................................................
....................................................
(nazwa i adres instytucji wystawiającej)
Zaświadczenie
Niniejszym zaświadcza się, iż .......................................................................................... (imię, nazwisko),
osiągnął/ęła następujące wysokie wyniki sportowe:
Pełna nazwa zawodów: ................................................................................................................................
Zasięg zawodów (właściwe podkreślić):
- igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie, igrzyska olimpijskie głuchych, mistrzostwa świata,
mistrzostwa Europy,
- mistrzostwa Polski, puchar Polski i ogólnopolska olimpiada młodzieży,
- mistrzostwa międzywojewódzkie,
- mistrzostwa województwa będące eliminacjami do zawodów wyższego szczebla.
Data zawodów ...............................................................................................................................................
Miejsce odbywania się zawodów: ................................................................................................................
Dyscyplina: ..................................................................................................................................................
Klasyfikacja dyscypliny (indywidualna/drużynowa): .................................................................................
Zajęte miejsce: ..............................................................................................................................................

.......................................
(pieczęć)

.......................................
(podpis)

Dane zawarte w zaświadczeniu muszą być tożsame z danymi zawartymi we wniosku o przyznanie
nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.

