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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.0050.59.2017  

Prezydenta Miasta Opola z dnia 07 lutego 2017 r. 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU  

 

 

 

Organizator Programu: 

- Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola 

 

 

 

 

Opole, 1 lutego 2017 r. 
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I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Program „Złote Dziecko” zwany dalej: „Programem” to zadanie własne Gminy Opole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ukierunkowane na wsparcie młodych, utalentowanych sportowców z klubów sportowych 
mających siedzibę na terenie Opola.  

2. Organizatorem Programu jest Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola zwany                               
dalej: „Organizatorem”. 

3. Program składa się z rocznego cyklu szkoleń i warsztatów, mających przygotować 
uczestników do przyszłego funkcjonowania w świecie sportu oraz pomóc  
w ukierunkowaniu kariery sportowej. 

4. Przyjęcie do Programu jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodniczkę lub 
zawodnika poziomu sportowego, osiągnięć w danej dyscyplinie sportowej oraz potencjału  
i chęci personalnego rozwoju w obszarze sportu.  

5. Szkolenia i warsztaty organizowane są od momentu ogłoszenia powołań do programu  
do końca danego roku kalendarzowego. Uczestnictwo w szkoleniach jest obowiązkowe.  

6. Przyjęcie do Programu następuje w oparciu o kryteria określone w Rozdziale III niniejszego 
Regulaminu.  

7. O przyjęciu do Programu decyduje Kapituła Sportowa powołana przez Prezydenta Miasta 
Opola po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu złożonych wniosków.  

8. Uczestnicy zakwalifikowani do Programu uprawnieni są do udziału w Programie do końca 
roku kalendarzowego, w którym zostali powołani do przedmiotowego Programu. 

9. Podstawą udziału w Programie jest akceptacja regulaminu przez uczestnika Programu.  
 
II. REGULAMIN PRACY KAPITUŁY PROGRAMU  
1.Postanowienia ogólne: 
a) Kapitułę Programu powołuje Prezydent Miasta Opola.  
b) Imienna lista członków Kapituły Programu opublikowana jest na stronie internetowej 

www.opole.pl. 
2. Organizacja pracy Kapituły Programu:  
a) posiedzenie Kapituły Programu zwołuje Organizator Programu. 
b) do zadań Kapituły Programu należy wybór uczestników Programu. 
c) Kapituła Programu na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród członków Kapituły 

Przewodniczącego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
Kapituły, w głosowaniu jawnym.  

d) w trakcie każdej edycji Programu Kapituła Konkursu spotyka się co najmniej raz. 
e) o terminie i miejscu posiedzenia Kapituły Programu członkowie Kapituły zostają 

zawiadomieni drogą telefoniczną lub pocztą e-mail co najmniej 7 dni przed planowanym 
terminem posiedzenia. 

f) posiedzenia Kapituły Programu są ważne w obecności co najmniej 1/2 liczby powołanych 
członków Kapituły. 

g) w posiedzeniach Kapituły mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez 
Przewodniczącego Kapituły lub Organizatora Programu. 

h) posiedzenia Kapituły Programu mają charakter niejawny. 
i) członkowie Kapituły Programu są zobowiązani do: 
- zachowania poufności i nieprzekazywania informacji dotyczących przebiegu prac Kapituły 
Programu osobom trzecim; 
- wyłączenia się z oceny wniosku w sytuacji, w której może zaistnieć konflikt interesów 
pomiędzy oceniającym, a kandydatem. 
j) za udział w pracach Kapituły Programu członkowie Kapituły nie otrzymują wynagrodzenia. 
 

http://www.opole.pl/
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3. Wybór uczestników Programu:  
a) Organizator przygotowuje materiały o zgłoszonych kandydatach wraz z przygotowaną 

tabelą oceny kandydatów. 
b) Kapituła Programu ocenia kandydatów według kryteriów określonych w cz. IV Regulaminu 

Programu.  
c) ocena dokonywana przez członków Kapituły Programu polega na przyznaniu każdemu 

kandydatowi od 0 do 2 punktów. Przewodniczący Kapituły może przyznać od 0 do 3 
punktów. Członkowie Kapituły mogą przyznać dodatkowo od 0 do 1 punktu kandydatom, 
którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach programu, a ich wyniki sportowe potwierdzają 
sukcesywny rozwój sportowy. W sprawach spornych decyduje głos Przewodniczącego 
Kapituły. 

d) na podstawie ocen dokonanych przez wszystkich członków Kapituły Programu, Organizator 
sporządza zbiorcze zestawienie ocen na tabeli oceny kandydatów. 

e) Organizator dokonuje podsumowania punktów i ogłasza listę uczestników Programu oraz 
listę kandydatów rezerwowych. 

4. Postanowienia końcowe: 
a) po zakończeniu posiedzenia Kapituły Programu sporządzany zostaje protokół, który 

podpisują członkowie Kapituły Programu oraz osoby obecne na posiedzeniu. 
b) członkowie Kapituły Programu wraz z pracownikami Organizatora po podpisaniu protokołu 

zobowiązani są do bezstronności i utrzymania wyników w tajemnicy do wyznaczonego 
terminu ich upublicznienia.  

c) sposób i termin ogłoszenia wyników zostanie ustalony przez Organizatora. 
d) obsługę administracyjno-techniczną posiedzenia Kapituły Programu zapewnia Organizator.  
 
III. TRYB PRZYJMOWANIA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU  
1. Do złożenia wniosku o przyjęcie do Programu uprawniony jest:  

- klub sportowy zawodnika z terenu miasta Opola,  

- właściwy Okręgowy Związek Sportowy (lub Polski Związek Sportowy w przypadku braku 
Związku Okręgowego). 

2. Związek Sportowy może zgłosić maksimum 4 kandydatów, a klub maksymalnie  
2 kandydatów, do każdej z dwóch kategorii wiekowych wskazanych w cz. IV p. 1 b.  

3. Wniosek o przyjęcie do Programu musi zawierać następujące informacje:  

- CV kandydata zawierające przebieg kariery sportowej i szkolnej (w tym m.in. kopię 
ostatniego świadectwa szkolnego),  

- opis osiągnięć sportowych kandydata,  

- uzasadnienie wyboru kandydata, 

- oświadczenie klubu sportowego mającego siedzibę na terenie miasta Opola 
o przynależności zawodnika do wskazanego we wniosku klubu, 

- wypełniony załącznik nr 1 do Regulaminu - oświadczenie rodzica/opiekuna kandydata 
wraz z podpisaną akceptacją warunków udziału w Programie, zawierające zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku kandydata do 
promocji Programu. 

4. Wyboru uczestników Programu dokonuje Kapituła Programu.  

5. Kapituła na podstawie ocen wybiera maksymalnie 12 kandydatów, w każdej z dwóch 
kategorii wiekowych wskazanych w cz. IV p. 1 b), oraz umieszcza maksymalnie 3 
dodatkowych kandydatów na obu listach rezerwowych. 
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IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE  
1. O udział w Programie mogą się ubiegać zawodniczki i zawodnicy, którzy:  

a) reprezentują barwy klubu sportowego mającego siedzibę na terenie miasta Opola,  
b) są w przedziale wiekowym od 8 do 12 lub 13 do 17 lat (przy weryfikacji liczy się rok 

urodzenia kandydata, nie dzień czy miesiąc),   
c) reprezentują dyscyplinę indywidualną lub zespołową, olimpijską.  

2. O uczestnictwo w Programie mogą się ubiegać osoby w wieku 13-17 lat, które od 01 stycznia 
roku poprzedzającego rok składania wniosku spełniły przynajmniej jedno  
z następujących kryteriów sportowych: 

a) zajęły wysokie miejsce na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach 
Olimpijskich Młodzieży, Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF), Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, 

b) zostały zakwalifikowane decyzją właściwego związku sportowego do kadry narodowej,  
c) ustanowiły, potwierdzony przez właściwy związek sportowy, rekord Polski, Europy lub 

Świata,  
d) osiągnęły wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze lub zajęły wysokie 

miejsca w prestiżowej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej imprezie sportowej, 
niewymienionej w pkt. 2a  

e) osiągają dobre wyniki w nauce i wykazują się wysoką oceną w zachowaniu.  
3. O uczestnictwo w Programie mogą się ubiegać osoby w wieku 8-12 lat, które od 01 stycznia 

roku poprzedzającego rok składania wniosku spełniły przynajmniej jedno  
z następujących kryteriów sportowych: 

a) brały udział i zajęły medalowe miejsca w zawodach i turniejach krajowych lub 
międzynarodowych, 

b) wykazują się pozaszkolną aktywnością sportową udokumentowaną we wniosku, 
c) osiągają dobre wyniki w nauce i wykazują się wysoką oceną w zachowaniu.  

4. Wyniki wymienione w pkt. 2 a)–d) winny być potwierdzone przez właściwy związek 
sportowy lub w uzasadnionych przypadkach przez klub sportowy kandydata, a wyniki 
wymienione w 3 a) powinny być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub przez klub 
sportowy kandydata.    

 
V.  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU  
1. Po zaakceptowaniu kandydatury uczestnik zobowiązany będzie do:  

a) aktywnego udziału w zajęciach przygotowanych i prowadzonych w ramach Programu 
przez podmiot wskazany przez Organizatora,  

b) realizacji zaleceń przekazanych przez osoby prowadzące zajęcia, szkolenia i warsztaty, 
c) przestrzegania zasad sportowego trybu życia,  
d) udzielenia bezterminowego prawa do wykorzystania wizerunku przez Organizatora  

w działaniach promocyjnych i informacyjnych.  
 
VI. WYPOWIEDZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE   
1. W przypadku obecności na mniej niż 50% zajęć wobec danego uczestnika wyciągane są 

następujące konsekwencje:  
a) pisemne upomnienie od organizatorów (po pierwszym stwierdzeniu niewystarczającej 

frekwencji lub zaniechaniu realizacji planów programowych),  
b) wypowiedzenie uczestnictwa w programie (po drugim stwierdzeniu niewystarczającej 

frekwencji lub stwierdzeniu nie podjęcia realizacji planów programowych).  
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2. W innych uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mają prawo jednostronnie rozwiązać 
umowę uczestnictwa w Programie. Dokonuje się tego, gdy:  

a) zawodniczka lub zawodnik zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego 
organu został czasowo bądź dożywotnio zdyskwalifikowany,  

b) zmienił barwy klubowe na podmiot sportowy zarejestrowany poza obszarem 
administracyjnym miasta Opola,  

c) niewłaściwie realizuje bądź zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,  
d) została na niego nałożona kara dyscyplinarna przez polski związek sportowy, okręgowy 

związek sportowy lub stowarzyszenie, którego jest członkiem,  
e) rażąco naruszył przepisy prawa, 
f) odnosi niezadawalające wyniki w nauce i/lub wykazuje się niewłaściwym zachowaniem 

(ocena na podstawie opinii Dyrekcji Szkoły). 
 

VII. WNIOSKI O UCZESTNICTWO W PROGRAMIE  
1. Informacja o naborze w każdym roku realizacji Programu zostanie ogłoszona za 

pośrednictwem środków masowego przekazu oraz zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Organizatora. 

2. Wnioski o uczestnictwo w Programie należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy 
sport@um.opole.pl lub osobiście pod adresem: Urząd Miasta Opola, Wydział Sportu, 
Opole, ul. Piastowska 17, VI piętro, tel. 77 44 55 930, w terminie do 14 dni od dnia 
ukazania się ogłoszenia o naborze. 

3. Ogłoszenie listy uczestników Programu odbędzie się w terminie do 21 dni od daty 
zakończenia naboru. 

4. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
VIII. UWAGI KOŃCOWE  
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 
naruszy praw nabytych uczestników Programu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania 
zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej Organizatora.  
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Załącznik nr 1 
do REGULAMINU PROGRAMU „ZŁOTE DZIECKO” 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA KANDYDATA 

Imię i nazwisko 
kandydata 

 

Data i miejsce urodzenia   

Adres zamieszkania 
kandydata 

Miejscowość  Ulica  Nr domu  

Nr lokalu  
Kod 
pocztowy 

 Poczta 
 

Gmina  Powiat  Województwo 
 

Obywatelstwo  

PESEL            

Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna 

 

Telefon kontaktowy 
rodzica/opiekuna 

 

Adres e-mail 
rodzica/opiekuna 

 

Szkoła kandydata  
(nazwa, adres) 

 

Klub sportowy kandydata 
(nazwa, adres) 

 

Dyscyplina sportu  

Kategoria wiekowa  

WYRAŻENIE ZGÓD 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Programie „Złote Dziecko”. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez Gminę 
Miasto Opole, która będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także 
na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w zakresie realizacji Programu „Złote dziecko”. 
Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych i 
możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.  

 Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/kandydata, do 
publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, 
nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka/kandydata z Programu „Złote Dziecko”  
w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym 
świecie.  

 Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie do promocji Programu „Złote Dziecko” za zgodą 
Urzędu Miasta Opola. 

 Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego 
syna / mojej córki w Programie „Złote Dziecko” i wyrażam zgodę na leczenie w razie kontuzji 
podczas realizacji Programu. 

 

……………………………….                   ……………………………………. 
           (miejscowość, data)                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


