
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 250/2021         

 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 listopada 2021 r.  

 

Regulamin konkursu pn. „Plebiscyt - III Gala Sportu Gminy Wilkowice” 

§ 1. Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem konkursu pn. „Plebiscyt - III Gala Sportu Gminy Wilkowice” zwanego dalej 
„Plebiscytem” jest Wójt Gminy Wilkowice, zwany dalej „Organizatorem” na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Plebiscyt jest organizowany w dwóch etapach:  
a) Etap pierwszy – nominacje do tytułu (kandydatury), 
b) Etap drugi – organizator wyłoni zwycięzców po zaopiniowaniu zgłoszonych kandydatów 
przez Kapitułę.  

§ 2. Cel Plebiscytu: 

1. Celem Plebiscytu jest promowanie: sportowców i inicjatyw związanych ze sportem w 
Gminie Wilkowice, aktywności sportowej, jak również wszelkich pozostałych działań 
służących rozwojowi sportu oraz wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach:  

1. Sportowiec Roku 2021;  

2. Trener Roku 2021;  

3. Talent Sportowy Roku 2021;  

4. Drużyna Sportowa Roku 2021;  

5. Wydarzenie Sportowe Roku 2021; 

6. Mecenas Sportu Roku 2021. 

§ 3. Zasady i warunki uczestnictwa w Plebiscycie: 

1. Udział w Plebiscycie jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Warunkiem udziału w Plebiscycie jest zgłoszenie kandydatury w terminie do dnia 10 
stycznia 2022 r.  

3. Zgłoszeń kandydatur do wszystkich kategorii mogą dokonywać:  

- kluby sportowe  mające siedzibę lub prowadzące działalność na terenie Gminy Wilkowice,  

- Komisja ds. Sportu, Turystyki, Zdrowia i Promocji Gminy,  

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, 

- dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Wilkowice. 



4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3, dokonywane są za pomocą wypełnionych formularzy 
zgłoszeniowych, których wzory dostępne są w Referacie Strategii i Promocji Urzędu Gminy w 
Wilkowicach oraz na stronie internetowej www.wilkowice.pl. Formularze należy złożyć w 
formie papierowej do Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25 lub w formie 
elektronicznej na adres: sekretariat@wilkowice.pl. 

5. Zgłoszenia złożone po terminie określonym w §3 ust. 2 nie będą rozpatrywane. 

§ 4. Kategorie Plebiscytu: 

1. W kategorii „Sportowiec Roku 2021”:  

1) może zostać zgłoszony każdy sportowiec mieszkający na terenie Gminy Wilkowice lub 
reprezentujący klub sportowy, mający swoją siedzibę lub prowadzący działalność na terenie 
Gminy Wilkowice, który osiągnął w 2021 roku wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie sportowym;  

2) wypełnia się formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do regulaminu;  

3) do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć wymagane oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku osoby 
zgłaszanej, stanowiące Załącznik nr 7 niniejszego regulaminu oraz zdjęcie kandydata; 

4) spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Plebiscytu dokona wyboru od trzech do pięciu 
nominowanych do tytułu „Sportowiec Roku 2021”. 

2. W kategorii „Trener Roku 2021”:  

1) może zostać zgłoszony trener mieszkający na terenie Gminy Wilkowice lub reprezentujący 
klub sportowy mający swoją siedzibę lub prowadzący działalność na terenie Gminy Wilkowice, 
który wyróżnił się osiągnięciami w działalności trenerskiej;  

2) wypełnia się formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 2 do regulaminu;  

3) do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć wymagane oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku osoby 
zgłaszanej, stanowiące Załącznik nr 7 niniejszego regulaminu oraz zdjęcie kandydata; 

4) spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Plebiscytu dokona wyboru od trzech do pięciu 
nominowanych do tytułu „Trener Roku 2021”. 

3. W kategorii „Talent Sportowy Roku 2021”: 

1) może zostać zgłoszony sportowiec, który w roku 2021 nie ukończył 16 roku życia, 
mieszkający na terenie Gminy Wilkowice lub reprezentujący klub sportowy mający swoją 
siedzibę lub prowadzący działalność na terenie Gminy Wilkowice, który wyróżnił się 
nieprzeciętnymi predyspozycjami i umiejętnościami sportowymi, 

2) wypełnia się formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 3 do regulaminu;  

3) do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć wymagane oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku osoby 
zgłaszanej, stanowiące Załącznik nr 7 niniejszego regulaminu oraz zdjęcie kandydata;  



4) spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Plebiscytu dokona wyboru od trzech do sześciu 
nominowanych do tytułu „Talent Sportowy Roku 2021”. 

4. W kategorii „Drużyna Roku 2021”: 

1) w tej kategorii, może zostać zgłoszona drużyna, zespół, osada, itp., reprezentująca klub 
sportowy, mający swoją siedzibę lub prowadzący działalność na terenie Gminy Wilkowice, 
która w roku 2021 osiągnęła wysoki wynik we współzawodnictwie sportowym;  

2) wypełnia się formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 4 do regulaminu;  

3) do zgłoszenia dołączyć należy zdjęcie zgłaszanej drużyny; 

4) spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Plebiscytu dokona wyboru nie więcej niż czterech 
nominowanych do tytułu „Drużyna Roku 2021”. 

5. W kategorii „Wydarzenie Sportowe Roku 2021”:  

1) w tej kategorii, może zostać zgłoszona impreza sportowa lub szczególna inicjatywa 
sportowa, która miała miejsce w roku 2021 na terenie Gminy Wilkowice i której organizatorem 
nie był Urząd Gminy w Wilkowicach lub Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach,   

2) wypełnia się formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 5 do regulaminu;  

3) do zgłoszenia dołączyć należy zdjęcie ze zgłaszanego wydarzenia; 

4) każdy z upoważnionych do zgłoszenia, wymienionych w §3 ust. 3, może dokonać zgłoszenia 
nie więcej niż jednej kandydatury w kategorii „Wydarzenie Sportowe Roku 2021”, 

5) spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Plebiscytu dokona wyboru propozycji zwycięzcy 
w kategorii „Wydarzenie Sportowe Roku 2021”. 

6. W kategorii „Mecenas Sportu Roku 2021”:  

1) może zostać zgłoszona każda osoba fizyczna bądź prawna (firma, instytucja), która poprzez 
sponsoring lub innego rodzaju wsparcie przyczyniła się do rozwoju sportu na terenie Gminy 
Wilkowice w 2021 roku; 

2) wypełnia się formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 6 do regulaminu;  

3) każdy z upoważnionych do zgłoszenia, wymienionych w §3 ust. 3, może dokonać zgłoszenia 
nie więcej niż jednej kandydatury w kategorii „Mecenas Sportu Roku 2021”, 

4) spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Plebiscytu dokona wyboru propozycji zwycięzcy 
w kategorii „Mecenas Sportu Roku 2021”. 

§ 5. Rozstrzygnięcie Plebiscytu:  

1. Po ogłoszeniu Plebiscytu pn. „Plebiscyt – III Gala Sportu Gminy Wilkowice” odrębnym 
zarządzeniem zostanie powołana Kapituła Plebiscytu.  

2. Kapituła Plebiscytu dokona wyboru nominowanych do nagrody w kategoriach „Sportowiec 
Roku 2021”, „Trener Roku 2021”, „Talent Sportowy Roku 2021” i „Drużyna Roku 2021” oraz 
propozycji zwycięzców we wszystkich kategoriach Plebiscytu.  



3. Kapituła Plebiscytu sporządzi do 25 stycznia 2022 roku protokół z propozycjami 
zwycięzców oraz wyborem nominowanych, który zostanie przedstawiony Wójtowi Gminy.  

4. Ostateczną decyzję podejmie Wójt Gminy Wilkowice. 

5. Uroczyste rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi podczas wydarzenia „III Gala Sportu Gminy 
Wilkowice”, które odbędzie się 10 lutego 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” 
w Bystrej. 

§ 6. Ustalone nagrody i wyróżnienia: 

1. Decyzją Wójta Gminy Wilkowice zwycięzcy oraz nominowani w poszczególnych 
kategoriach otrzymają następujące nagrody i wyróżnienia: 

1) W kategorii „Sportowiec Roku 2021”: 

a) zwycięzca - honorowy tytuł, statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł brutto 
lub nagroda rzeczowa o zbliżonej wartości;  

b) nominowani – dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł brutto lub nagroda 
rzeczowa o zbliżonej wartości; 

2) W kategorii „Trener Roku 2021”: 

a) zwycięzca - honorowy tytuł, statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 1200 zł brutto 
lub nagroda rzeczowa o zbliżonej wartości;   

b) nominowani – dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł brutto lub nagroda 
rzeczowa o zbliżonej wartości; 

3) W kategorii „Talent Sportowy Roku 2021”: 

a) zwycięzca - honorowy tytuł, statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 800 zł brutto lub 
nagroda rzeczowa o zbliżonej wartości; 

b) nominowani – dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 500 zł brutto lub nagroda 
rzeczowa o zbliżonej wartości; 

4) W kategorii „Drużyna Sportowa Roku 2021”  

a) zwycięzca - statuetka oraz nagroda rzeczowa o wartości do 1000 zł brutto;  

b) nominowani – dyplom oraz nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł brutto;  

5) W kategorii „Wydarzenie Sportowe Roku 2021”  

a) zwycięzca - honorowy tytuł oraz statuetka;  

6) W kategorii „Mecenas Sportu Roku 2021”  

a) zwycięzca  - honorowy tytuł oraz statuetka. 

2. Sportowcy, trenerzy lub inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, 
którym zostanie przyznana nagroda pieniężna, składają na potrzeby wypłaty nagrody i do celów 
podatkowych, oświadczenie zawierające ich dane osobowe. Oświadczenie składane jest w 



terminie 7 dni od rozstrzygnięcia Plebiscytu do Referatu Strategii i Promocji Urzędu Gminy w 
Wilkowicach.   

3. Środki finansowe, osobom nagrodzonym nagrodą pieniężną w poszczególnych kategoriach, 
zostaną przekazane w terminie do 30 dni po rozstrzygnięciu Plebiscytu.  

4. Łączna wartość nagród pieniężnych przyznanych w danym roku kalendarzowym nie może 
przekroczyć kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy Wilkowice.  

§ 7. Postanowienia końcowe:  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Plebiscytu oraz zmiany 
terminu jego rozstrzygnięcia.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Plebiscytu w przypadku pojawienia się 
nieprzewidzianych okoliczności m.in. nieprzewidzianych zdarzeń losowych.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do braku wyłonienia zwycięzców w poszczególnej 
kategorii z uwagi na brak zgłoszeń.  

4. Organizator może odstąpić od przyznania w Plebiscycie nagród i wyróżnień sportowych z 
uwagi na osiągnięte zbyt niskie wyniki sportowe lub z innej przyczyny bez konieczności 
zawiadamiania wnioskodawców o przyczynie odstąpienia.  

5. Niniejszy regulamin i wszystkie informacje dostępne będą w trakcie trwania Plebiscytu w 
siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach – Referacie Strategii i Promocji oraz na stronie 
internetowej www.wilkowice.pl.  

6. Postanowienia Regulaminu nie stwarzają po stronie sportowców, trenerów i innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej roszczeń o przyznanie i wypłatę 
nagrody pieniężnej, bądź wyróżnienia sportowego.  

7. Od rozstrzygnięcia w sprawie przyznania lub nieprzyznania nagrody pieniężnej lub 
wyróżnienia sportowego odwołanie nie przysługuje. 

8. Osoba biorąca udział w Plebiscycie akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 


