
ZARZĄDZENIE NR 18/2022 
PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 14 stycznia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu promocji Miasta Kielce w 2022 roku przez kieleckich 
sportowców”. 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz § 5 ust. 2 i § 7 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce, 
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 148/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 kwietnia 2019r. 
w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego, zmienionego Zarządzeniami 
Prezydenta Miasta Kielce: Nr 282/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., Nr 329/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., 
Nr 426/2019 z dnia 23 2019 r., Nr 495/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., Nr 561/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r., 
Nr 358/2020 z dnia 2 2020 r., Nr 129/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., Nr 338/2021 z dnia 25 października 
2021 r. i Nr 411/2021 zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin promocji Miasta Kielce w 2022 roku przez kieleckich sportowców” 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta Kielce 
 
 

Bogdan Wenta 
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Załącznik do zarządzenia 

 

 REGULAMIN PROMOCJI MIASTA KIELCE W 2022 ROKU  

PRZEZ KIELECKICH  SPORTOWCÓW 

 

 

REGULAMIN 

 

§ 1 

1. Regulamin promocji Miasta Kielce w 2022 roku przez kieleckich sportowców, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady realizacji działań promocyjnych na rzecz 

Miasta Kielce przez kieleckich sportowców uczestniczących w zawodach sportowych rangi 

ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) sportowcu – rozumie się przez to zawodniczkę albo zawodnika wyczynowego (w tym 

zawodnika albo zawodniczkę niepełnosprawną) biorącą udział w zawodach 

indywidualnych; 

2) wniosku – rozumie się przez to wniosek o udział w realizacji działań promocyjnych na 

rzecz Miasta Kielce składany w ramach programu pn. „Promocja Miasta Kielce przez 

kieleckich sportowców” wraz z niezbędnymi załącznikami; 

3) Komisji – rozumie się przez to Komisję ds. oceny wniosków o udział w realizacji 

działań promocyjnych na rzecz Miasta Kielce, powołaną odrębnym zarządzeniem 

przez Prezydenta Miasta Kielce; w skład Komisji wchodzi pięć osób; 

4) umowie – rozumie się przez to umowę cywilnoprawną na realizację działań 

promocyjnych na rzecz Miasta Kielce zawartą ze sportowcem. 

3. Działania promocyjne realizowane przez sportowców na rzecz Miasta Kielce będą 

świadczone na podstawie umowy w postępowaniu przeprowadzonym przez Komisję 

w oparciu o Regulamin. 

4. Udział w realizacji działań promocyjnych, może zgłosić sportowiec,  który łącznie spełnia 

następujące warunki: 

1) uprawia indywidualnie dyscyplinę sportu mieszczącą się w ramach programu Igrzysk 

Olimpijskich lub Paraolimpijskich, objętą systemem współzawodnictwa sportowego w 

kategorii senior,  

2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Kielce, 

3) posiada aktualną licencję sportową bądź inny dokument uprawniający do udziału we 

współzawodnictwie sportowym i czynnie uczestniczy w rywalizacji sportowej w 

oficjalnych zawodach na szczeblu krajowym i  międzynarodowym, w okresie realizacji 

działań promocyjnych na rzecz Miasta Kielce, 

4) w roku 2021 zdobył indywidualnie złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów lub brał 

udział w co najmniej  w jednej z następujących imprez:  

a) Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie,  
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b) Mistrzostwa Świata,  

c) Mistrzostwa Europy. 

5. Dopuszcza się do udziału w realizacji działań promocyjnych sportowca będącego w 

kategorii wiekowej młodzieżowiec, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w 

ust. 4 

  

§ 2 

1. Wniosek może zostać złożony wyłącznie przez sportowca. 

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji sportowca,  

2) uprawioną dyscyplinę sportu oraz nazwę klubu sportowego, którego reprezentantem jest 

sportowiec, 

3) dokument potwierdzający przynależność sportowca do klubu sportowego, 

4) informację o udziale lub osiągnięciach sportowych sportowca w roku 2021  we 

współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym,  

5) dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć sportowych sportowca, o których mowa 

w pkt 4, poświadczone przez właściwy dla danej dyscypliny sportu związek sportowy, 

6) planowany harmonogram startów w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych  

     rangi mistrzowskiej w 2022 roku obejmujący okres trwania umowy, 

7) konkretne propozycje sposobu realizacji działań promocyjnych na rzecz Miasta Kielce   

     przez sportowca, w tym np.: 

a) ekspozycja herbu Miasta Kielce na oficjalnym stroju sportowym  sportowca, w 

trakcie zawodów lub w przypadku braku możliwości, ze względów 

regulaminowych na innym stroju podczas zawodów,  

b) ekspozycja herbu Miasta Kielce na sprzęcie sportowym lub stroju treningowym 

sportowca,  

c) ekspozycja herbu Miasta Kielce w obiektach sportowych klubu sportowego 

reprezentowanego przez sportowca, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym 

przedstawicielem tego klubu, 

d) ekspozycja herbu Miasta Kielce oraz zamieszczanie postów promujących Miasto 

Kielce w mediach społecznościowych na profilach własnych sportowca lub   

klubowych (po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem tego 

klubu),  

e) udział sportowca w przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych 

przez Miasto Kielce; 

8) zobowiązanie sportowca do przekazywania ustnej informacji podczas wywiadów, 

rozmów, publicznych prezentacji o wsparciu promocyjnym Miasta Kielce w ramach 

programu pn. „Promocja Miasta Kielce przez kieleckich sportowców”; 

9) zobowiązanie sportowca do informowania drugiej strony umowy o okolicznościach 

uniemożliwiających realizację działań promocyjnych, 

10) oświadczenie sportowca o promowaniu zdrowego stylu życia, przestrzeganiu zasady 

fair play w rywalizacji sportowej w okresie trwania umowy.  

3. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  
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4. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie wykładni postanowień 

Regulaminu są:  

1) Pan Grzegorz Sowiński  – tel.: 41 36 76 627,  

2) Pani Katarzyna Telka – tel. 41 36 76 677; 

 

§ 3. 

1. Wnioski składane są do Prezydenta Miasta Kielce za pośrednictwem Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu w terminie do dnia 11 lutego 2022 r. do godz. 15.00. 

2. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Kielce przy ul. 

Strycharskiej 6, pokój nr 12  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kielce, 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Referat Sportu i Turystyki, 25-659 Kielce,  ul. 

Strycharska 6. 

3. W przypadku wniosków nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie 

wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Kielce w terminie określonym w ust. 1.  

4. Wniosek musi być podpisany przez sportowca. W przypadku podpisania wniosku przez 

inną osobę, należy do wniosku dołączyć dokument pełnomocnictwa, z którego wynikać 

będzie upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 

5. Sportowiec może wprowadzić zmiany lub wycofać złożony wniosek przed upływem 

terminu składania wniosków. Po upływie terminu składania wniosków, wprowadzenie 

zmian w złożonym wniosku nie będzie możliwe. 

6. Zmiany dokonuje się poprzez ponowne złożenie kompletnego wniosku, zgodnie z 

wymogami Regulaminu, przed upływem terminu składania wniosków. Dodatkowo 

zmieniony wniosek musi zostać złożony w kopercie oznaczonej napisem „ZMIANA”. 

7. Wycofania wniosku może dokonać jedynie osoba, o której mowa w ust. 4, składając w 

siedzibie Urzędu Miasta Kielce pismo z prośbą o wycofanie złożonego przez siebie 

wniosku, podpisane przez sportowca lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 

8. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

 

§ 4 

1. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości wypełnienia 

wniosku. 

2. Złożone wnioski weryfikowane i sprawdzane są pod kątem formalnym przez pracowników 

Referatu Sportu i Turystyki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce. 

3. Wniosek uznany jest za kompletny i prawidłowo wypełniony, jeżeli zostaną wypełnione w 

sposób wyczerpujący, wszystkie jego pola oraz jeżeli zawiera wszystkie informacje, 

oświadczenia i dokumenty wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych sportowiec wzywany jest do ich usunięcia 

w formie i terminie wskazanym w wezwaniu.  

5. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 4, sportowiec na etapie oceny formalnej może 

być również wezwany do udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacjach rodzących 

wątpliwość co do danych wskazanych w formularzu, o którym mowa w załączniku nr 1 do 

Regulaminu.  
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6. Nieusunięcie uchybień  formalnych we wskazanym terminie lub formie, o których mowa w 

ust. 4, lub nieudzielenie informacji lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, powoduje 

odrzucenie wniosku. 

7. Wniosek, który spełnia wymogi formalne, przekazywany jest Komisji. 

 

§ 5 

1. Do oceny merytorycznej wniosków Prezydent Miasta Kielce w drodze odrębnego 

zarządzenia powołuje Komisję. 

2. W skład Komisji wchodzą następujące osoby: 

1) dwóch przedstawicieli Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta 

Kielce, 

2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce. 

3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków przyznając punkty według kryteriów 

określonych w załącznik Nr 2 do Regulaminu. Ocenie merytorycznej będą podlegać 

wyłącznie te wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę na podstawie kryteriów formalnych. 

4. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Prezydent Miasta Kielce albo jeden z Zastępców 

Prezydenta Miasta Kielce.  

5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, wybierany przez członków Komisji 

spośród swojego grona. 

6. Członkowie Komisji dokonują wyboru Przewodniczącego Komisji na pierwszym 

posiedzeniu Komisji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

składu Komisji.  

7. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie. 

8. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.  

9. Komisja rozpatruje wnioski w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania 

wniosków.  

10. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół podpisany przez wszystkich jego członków.  

11. Z wszystkich prac Komisji sporządzany jest protokół zawierający wykaz 

rekomendowanych sportowców wraz z proponowaną wysokością środków finansowych na 

realizacje działań promocyjnych, który jest następnie przedstawiany Prezydentowi Miasta 

Kielce.  

12. O podjęciu współpracy z rekomendowanym przez Komisję sportowcem oraz o wysokości 

przyznanej kwoty na realizację usług promocyjnych decyduje Prezydent Miasta Kielce w 

terminie do 7 dni od dnia otrzymania protokołu z prac Komisji.  

13. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Kielce stanowi podstawę do ustalenia warunków i 

zawarcia cywilnoprawnej umowy promocyjnej pomiędzy sportowcem a Miastem.  

 

§ 6 

Do umów zawieranych ze sportowcami będą miały zastosowanie następujące ogólne zasady: 

1) umowy zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż do 15 grudnia 2022 r., 

2) umowy podlegają weryfikacji poprzez składanie przez sportowca  sprawozdań z 

realizacji przedmiotu umowy zawierających m.in.: dokumentację zdjęciową 

potwierdzającą spełnienie warunków umowy, określenie zajętego miejsca w zawodach 

sportowych, dokumentację potwierdzającą przekazywanie informacji o wsparciu 
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promocyjnym Miasta Kielce (artykuły prasowe, dokumentacja filmowa), liczbę postów 

na klubowych lub własnych portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) 

3) wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, 

4) wypłata wynagrodzenia następuje z dołu, po akceptacji sprawozdania z realizacji 

przedmiotu umowy, 

5) umowa zawarta ze sportowcem zostanie rozwiązana w następujących przypadkach: 

a) jeżeli nie świadczy on działań promocyjnych na rzecz Miasta Kielce pomimo 

zobowiązania wynikającego z umowy,   

b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego 

polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez 

inne właściwe stowarzyszenie, 

c) zmienił przynależność klubową, stając się członkiem klubu sportowego 

mającego siedzibę poza obszarem miasta Kielce, 

d) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego 

związku sportowego, 

e) został skazany prawnym orzeczeniem sądowym za przestępstwo popełnione 

umyślnie. 

f) na jego wniosek, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

6)  w przypadku niezrealizowania w pełni usług promocyjnych na rzecz Miasta Kielce, 

sportowcowi przysługuje tylko wynagrodzenie za zrealizowane częściowo usługi.  

 

§ 7 

1. Łączna wartość umów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Miasta 

Kielce na rok 2022.  

2. Wykaz sportowców uczestniczących w działaniach promocyjnych na rzecz Miasta Kielce 

oraz wysokość przyznanych im środków finansowych na ten cel będą każdorazowo 

ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kielce. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIAŁ W REALIZACJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA KIELCE  

W RAMACH PROGRAMU PN. 

„PROMOCJA MIASTA KIELCE PRZEZ KIELECKICH  SPORTOWCÓW” 

 

 

 Rozdział I 

Informacja o sportowcu, który ma wziąć udział w realizacji działań promocyjnych 

 

1. Nazwisko ............................................................................................................................................  

 

2. Imiona ................................................................................................................................................  

 

3. Adres zamieszkania: 
 
ulica………………………………………………nr………….kod pocztowy……………………….. 
 
 
miejscowość…………………………………………………………nr telefonu…………………… 
 
 
adres e – mail………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Adres do korespondencji 
 
ulica…………………………………………………………..nr… ………..kod pocztowy……… 
 
 
miejscowość…………………………………………………………nr telefonu………………… 
 
 
adres e – mail……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

5. Uprawiana dyscyplina sportu oraz nazwa klubu sportowego, którego reprezentantem jest 

sportowiec: 
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6. Informacje o udziale lub osiągnięciach sportowych sportowca we współzawodnictwie ogólnopolskim  
i  międzynarodowym w roku 2021 - Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, 
Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski1  (wypełnić tabelę poniżej lub w razie potrzeby rozwinąć tabelę 
jako załącznik): 
 

Nazwa zawodów Data i miejsce 
Dyscyplina  

i konkurencja 
Osiągnięty wynik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
7. Planowany harmonogram startów w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych rangi 

mistrzowskiej w roku 2022 obejmujący okres trwania umowy. 

 

Data i miejsce Nazwa zawodów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Szczegółowy opis konkretnych propozycji form realizacji działań promocyjnych  

 

1. Ekspozycja herbu Miasta Kielce na oficjalnym stroju sportowym  sportowca, w trakcie 

zawodów lub w przypadku braku możliwości, ze względów regulaminowych na innych strojach 

podczas zawodów: 

1) umieszczenie herbu Miasta Kielc na koszulce sportowca z  przodu, na piersi, o wymiarach co 

najmniej: wysokość 7 cm  i szerokość 5 cm                                          TAK           NIE 

albo 

umieszczenie herbu Miasta Kielc na koszulce sportowca z  przodu, na piersi, o wymiarach 

mniejszych niż: wysokość 7 cm  i szerokość 5 cm  lub umieszczenie herbu Miasta Kielc na 

oficjalnym stroju sportowca innym niż koszulka sportowca (bez względu na wymiary herbu 

Miasta Kielce)                                                                                        TAK           NIE      

 
1 Dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć sportowych sportowca poświadczone przez właściwy dla danej 

dyscypliny sportu związek sportowy winny stanowić załącznik do niniejszego wniosku. 
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2) umieszczenie herbu Miasta Kielc na innym niż oficjalny stroju sportowym, podczas zawodów    

                                                                                                                TAK          NIE 

 

Jeżeli TAK wskazać rodzaj stroju sportowego     ………………………………....................... 

2. Ekspozycja herbu Miasta Kielce na sprzęcie sportowym lub stroju treningowym sportowca: 

 

1) umieszczenie herbu Miasta Kielc na sprzęcie sportowym, o wymiarach co najmniej: 

wysokość 5 cm i szerokość 3 cm                                                               TAK       NIE 

 

Jeżeli TAK wskazać rodzaj sprzętu sportowego: ……………………………………………….. 

 

2) umieszczenie herbu Miasta Kielc na stroju treningowym, o wymiarach co najmniej: 

wysokość 5 cm i szerokość 3 cm                                                               TAK    NIE 

  

3. Ekspozycja herbu Miasta Kielce w dobrze widocznym dla publiczności i mediów miejscu w 

obiektach sportowych klubu sportowego reprezentowanego przez sportowca, po uprzednim 

uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem tego klubu                                 TAK         NIE  

 

Jeżeli TAK proszę podać adres obiektu sportowego, gdzie będzie eksponowany herb Miasta Kielce 

 

……………………………………………………………………………………………………..    

                                                                                                

4. Ekspozycja herbu Miasta Kielce wraz z zamieszczeniem postów promujących Miasto Kielce na 

profilach klubowych lub własnych sportowca w mediach społecznościowych:  

 

1) ekspozycja herbu Miasta Kielce wraz z zamieszczeniem łącznie  

co najmniej 50 postów promujących Miasta Kielce na profilu własnym  

w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instragram)                             TAK             NIE 

albo  

ekspozycja herbu Miasta Kielce wraz z zamieszczeniem łącznie  

co najmniej 50 postów promujących Miasta Kielce na profilu klubowym  

w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instragram)                             TAK            NIE 

albo 

2) ekspozycja herbu Miasta Kielce wraz z zamieszczeniem łącznie  

co najmniej 70 postów promujących Miasta Kielce zarówno na profilu  

klubowym i własnym w mediach społecznościowych  

(np. Facebook, Instragram)                                                                               TAK          NIE 

 

Proszę wskazać media społecznościowe np.: 

a) Fb                               TAK     NIE     

b) Instagram                   TAK     NIE     

c) inne ……………………….. (podać jakie)  

 

W przypadku wyboru klubowych mediów społecznościowych proszę podać rodzaj i nazwę 

profilu………………………………………………………………………………………………. 
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5. Udział sportowca w  przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto 

Kielce, w uzgodnionych wcześniej terminach, nie kolidujących z realizacją procesu szkoleniowego 

i  zawodami:                                                                                                        TAK     NIE     

 
Rozdział II 

Oświadczenia i zobowiązania sportowca 
 

1. Oświadczam, że w czasie trwania umowy zobowiązuję się podejmować działania promocyjne na 

rzecz Miasta Kielce. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki Regulaminu. 

3. Oświadczam, iż wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

4. Oświadczam, iż w czasie trwania umowy będę promować zdrowy styl życia, przestrzegać zasady 

fair play w rywalizacji sportowej. 

5. Zobowiązuję się do przedkładania Gminie Kielce okresowych sprawozdań z realizacji umowy z 

uwzględnieniem opisu startów, wyników i osiągnięć we współzawodnictwie sportowym przez 

okres realizacji umowy. 

6. Zobowiązuję się do informowania Gminy Kielce o okolicznościach uniemożliwiających realizację 

działań promocyjnych. 

 
 
 

 
               ………………………                                                 …………………………… 
             Miejscowość i data                                                                         podpis  

 

 

 

Rozdział III 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych sportowca jest Prezydent Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 

Kielce.  

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych sportowca może się  

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pisząc na adres e-mail: 

iod@um.kielce.pl. 

3. Przekazane dane osobowe sportowca będą przetwarzane w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku, 

a także – w przypadku jego pozytywnego uwzględnienia – w celu zawarcia i realizacji umowy,          

a także w celu komunikacji związanej z wykonaniem umowy. 

4. Odbiorcami danych osobowych sportowca mogą być instytucje uprawnione na podstawie 

przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy 

Administratorem a tym podmiotem. 

5. Przekazane przez sportowca dane będą przetwarzane przez okres konieczny do rozpatrzenia 

niniejszego wniosku, a także – w przypadku jego pozytywnego uwzględnienia – do zawarcia i 

realizacji umowy oraz do komunikacji związanej z wykonaniem umowy i przechowywane w czasie 

obowiązkowej archiwizacji, określonym aktualnymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości, 
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podatków i ubezpieczeń społecznych, oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego – do czasu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6. Sportowcowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, 

ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych – przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane 

po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych – a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych sportowca 

przez Administratora, sportowcowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe sportowca nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rozpatrzenia niniejszego wniosku,  

a także – w przypadku jego pozytywnego uwzględnienia – do zawarcia i realizacji umowy oraz do 

komunikacji związanej z wykonaniem umowy i wywiązania się przez Administratora z 

obowiązków płatnika. Brak udostępnienia danych osobowych sportowca  uniemożliwi rozpatrzenie 

niniejszego wniosku, a także – w przypadku jego pozytywnego uwzględnienia – zawarcie i 

wykonanie umowy. 

 
 
 

 
               ………………………                                                    ………………………………… 
             Miejscowość i data                                                                         podpis sportowca 

 
 

Załączniki: 

1) dokument potwierdzający przynależność sportowca do klubu sportowego; 

2) dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2022; 

3) dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć sportowych sportowca, poświadczone 

przez właściwy dla danej dyscypliny sportu związek sportowy. 

 

 

POUCZENIE  
 

1. Termin złożenia wniosku upływa w dniu 11 lutego  2022 r. do godz. 15.00. 

2. Wnioski mogą być składane osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Kielce przy  

ul. Strycharskiej 6, pokój nr 12  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kielce, 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Referat Sportu i Turystyki, 25-659 Kielce,  ul. Strycharska 6. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O UDZIAŁ W REALIZACJ DZIAŁAŃ 

PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA KIELCE  

W RAMACH PROGRAMU PN. 

 „PROMOCJA MIASTA KIELCE PRZEZ KIELECKICH  SPORTOWCÓW” 

 

 

§ 1 

 

KRYTERIA FORMALNE (TAK/NIE) 

 

1. Wprowadza się następujące kryteria formalne dotyczące prawidłowości złożenia wniosku:  

1) wniosek został złożony w terminie określonym w Regulaminie             TAK/NIE,   

2) wniosek został złożony na właściwym formularzu                                  TAK/NIE, 

3) wniosek został podpisany i złożony przez sportowca lub upoważnioną                TAK/NIE,  

4) wniosek posiada wszystkie strony i wypełnione wszystkie  

pola formularza, a także zawiera wszystkie wymagane informacje i załączniki TAK/NIE.                                                                       

                                                                                                                       

 

2. Wprowadza się następujące kryteria formalne dotyczące sportowca w zakresie spełnienia 

przez Niego warunków określonych w § 1 ust. 4 Regulaminu:  

 

1) uprawia indywidualnie dyscyplinę sportu mieszczącą się w ramach programu Igrzysk 

Olimpijskich lub Paraolimpijskich, objętą systemem współzawodnictwa sportowego  

w kategorii senior,                                                                    

                                                                                                                                     TAK/NIE, 

 

2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Kielce                      TAK/NIE, 

 

3) posiada aktualną licencję sportową  bądź inny dokument uprawniający  

do udziału we współzawodnictwie sportowym i czynnie uczestniczy  

w rywalizacji sportowej w oficjalnych zawodach na szczeblu  

krajowym i  międzynarodowym, w okresie realizacji  

działań promocyjnych na rzecz Miasta Kielce                                                          TAK/NIE, 

                                                                                                 

4) w roku 2021 zdobył indywidualnie złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów  

lub brał udział w co najmniej  w jednej z następujących imprez:  

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata,  

Mistrzostwa Europy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 Regulaminu                                                                                                                    

                                                                                                                                     TAK/NIE.              
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§ 2 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE  

 

Wprowadza się następujące kryteria merytoryczne dotyczące sportowca:  

 

1) osiągnięcia sportowe  sportowca w roku 2021                                                      

a) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich                       20 pkt, 

b) udział w Mistrzostwa Świata                        15 pkt, 

c) udział w Mistrzostwa Europy                          10 pkt, 

d)złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów                        5 pkt 

 

2) konkretne propozycje form realizacji działań promocyjnych przez sportowca w roku 2022:  

 

a) ekspozycja herbu Miasta Kielce na oficjalnym stroju sportowym  sportowca,  

w trakcie zawodów lub w przypadku braku możliwości, ze względów  

regulaminowych na innym stroju podczas zawodów:                                             max. 3 pkt 

 

- umieszczenie herbu Miasta Kielc na koszulce sportowca  

stanowiącej oficjalny jego strój z  przodu, na piersi,  

o wymiarach co najmniej: wysokość 7 cm  i szerokość 5 cm      2 pkt 

albo                                     

umieszczenie herbu Miasta Kielc na koszulce sportowca  

stanowiącej oficjalny jego strój z  przodu, na piersi,  

o wymiarach mniejszych niż: wysokość 7 cm  i szerokość 5 cm   

lub umieszczenie herbu Miasta Kielc na oficjalnym stroju sportowca  

innym niż koszulka sportowca (bez względu na wymiary herbu Miasta Kielce)  1 pkt 

- umieszczenie herbu Miasta Kielc na innym niż oficjalny  

stroju sportowym, podczas zawodów                  1 pkt  

 

b) ekspozycja herbu Miasta Kielce na sprzęcie sportowym lub stroju treningowym sportowca 

                                                                                                                                    max. 2 pkt  

- umieszczenie herbu Miasta Kielc na sprzęcie sportowym,  

o wymiarach co najmniej: wysokość 5 cm i szerokość 3 cm;                                           1 pkt                                                                                                          

- umieszczenie herbu Miasta Kielc na stroju treningowym,  

o wymiarach co najmniej:  wysokość 5 cm i szerokość 3 cm;                                          1 pkt 

                                                                              

c) ekspozycja herbu Miasta Kielce w dobrze widocznym dla publiczności  

i mediów miejscu w obiektach sportowych klubu sportowego reprezentowanego  

przez sportowca, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym  

przedstawicielem tego klubu:                                                                                           max. 1 pkt                                                                                                

 

d) ekspozycja herbu Miasta Kielce wraz z zamieszczeniem postów promujących  

Miasta Kielce na profilach klubowych lub własnych sportowca w mediach  
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społecznościowych (np.Facebook, Instagram)                                                                      max. 3 pkt                                   

                                                                                                                             

- ekspozycja herbu Miasta Kielce wraz z zamieszczeniem łącznie  

co najmniej 50 postów promujących Miasta Kielce na profilu własnym  

w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instragram)                                                           1 pkt                           

albo 

ekspozycja herbu Miasta Kielce wraz z zamieszczeniem łącznie  

co najmniej 50 postów promujących Miasta Kielce na profilu klubowym  

w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instragram);  albo                                                 1 pkt                           

- ekspozycja herbu Miasta Kielce wraz z zamieszczeniem łącznie  

co najmniej 70 postów promujących Miasta Kielce zarówno na profilu  

klubowym jak i własnym w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instragram);                  3 pkt 

 

Posty promocyjne Miasto Kielce to: 

1) posty dotyczące Kielc, promujące miasto i zachęcające do jego odwiedzenia udostępniane przez 

sportowca z oficjalnych profilów społecznościowych Miasta Kielce obowiązkowo opatrzone 

własnym komentarzem i oznaczeniem Miasta Kielce lub  

2) posty dotyczące Kielc, promujące miasto i zachęcające do jego odwiedzenia samodzielnie 

przygotowane przez sportowca, zawierające oznaczenie Miasta Kielce lub, 

3) posty z zawodów sportowych, treningów oraz wszelkiej aktywności sportowej z  udziałem 

sportowca, opatrzone komentarzem zawierającym nazwę Miasta Kielce. 

 

e) udział sportowca w przedsięwzięciu organizowanym lub współorganizowanym przez Miasto 

Kielce, w uzgodnionym wcześniej terminie, nie kolidującym z realizacją procesu szkoleniowego 

i  zawodami                                                                                                               max. 1 pkt 

 

                                               

§ 3 

 

METODOLOGIA WYLICZANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH  

NA DZIAŁANIA PROMOCYJNE 

 

Wysokość środków finansowych przeznaczona dla sportowca na realizację działań promocyjnych 

wyliczana jest na podstawie: 

1) punktów bazowych przyznanych za osiągnięcia sportowe oraz działania promocyjne 

zaproponowane do realizacji  na rzecz Miasta Kielce, zgodnie z kryteriami określonymi w § 2 

niniejszego załącznika oraz 

2) punktów wynikających z wysokości ekwiwalentu reklamowego AVE sportowca dla marki Miasta 

Kielce, wyrażonego w PLN za rok 2021 na podstawie raportu mediowego wykonanego przez 

niezależną firmę marketingową. 
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