
REGULAMIN PLEBISCYTU NA PYSKOWICKIEGO SPORTOWCA 2019 ROKU 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Plebiscytu na Pyskowickiego Sportowca 2019 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 zgłoszeń, jak również o jego wynikach. 

 

3. Do składania formularza zgłoszenia uprawnieni są: 

a) mieszkańcy Gminy Pyskowice, którzy mają minimum 13 lat, 

b) stowarzyszenia, sekcje, grupy nieformalne, itp. 

 

4. Warunkiem niezbędnym do zgłoszenia sportowca/sportowców lub/i drużyny/drużyn jest 

posiadanie podpisanej zgody od pełnoletniego kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego 

małoletniego kandydata na podanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie i czasie 

niezbędnym do udziału w Plebiscycie na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku. Zgodę określa 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu Plebiscytu. 

 

5. Warunkiem niezbędnym do złożenia formularza zgłoszenia przez osobę małoletnią jest posiadanie 

podpisanego oświadczenia od rodzica/opiekuna prawnego akceptującego udział osoby małoletniej 

w procesie składania formularza zgłoszenia w Plebiscycie na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku. 

Oświadczenie określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

6. Warunkiem niezbędnym do głosowania na sportowca lub drużynę przez osobę małoletnią jest 

posiadanie podpisanego oświadczenia od rodzica/opiekuna prawnego akceptującego udział osoby 

małoletniej w głosowaniu. Wzór oświadczenia określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

II. ZASADY PRZEPROWADZENIA PLEBISCYTU 

1. Uprawnieni do składania formularza zgłoszenia, o których mowa w części I pkt 3 mogą zgłosić 

dowolną ilość sportowców lub/i drużyn, którzy ich zdaniem w 2019 roku osiągnęli wybitne wyniki 

sportowe i zasługują na nominację w Plebiscycie na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku. 

 

2. Zgłaszać można: 

a) osoby, które mieszkały, bądź zamieszkują w Pyskowicach lub/i, 

b) reprezentantów barw stowarzyszenia, sekcji, grupy nieformalnej, itp. w dziedzinie objętej 

Plebiscytem mającej swoją siedzibę lub działającej na terenie Gminy Pyskowice. 

 

3. Jeżeli w formularzu zgłoszenia zawarty zostanie opis osiągnięć na szczeblu szkolnym oraz 

międzyszkolnym to to taki formularz zgłoszenia nie będzie brał udziału w głosowaniu. 

 

4. Formularz zgłoszenia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu Plebiscytu. 

 

5. Formularz zgłoszenia w wersji elektronicznej do pobrania i wydruku dostępny jest na stronie 

internetowej www.pyskowice.pl, a 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. 

 

6. Formularz zgłoszenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2019r. do godz. 

13:30 w Biurze Obsługi Interesanta, pok. 107 (parter) Urzędu Miejskiego, ul. Strzelców Bytomskich 

3, 44-120 Pyskowice. 
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7. Złożone formularze zgłoszenia podlegają weryfikacji przez Organizatora Plebiscytu. 

 

8. Weryfikacja polega na sprawdzeniu: 

a) czy sportowiec/sportowcy lub/i drużyna/drużyny zostały zgłoszone na właściwym formularzu 

zgłoszenia, 

b) czy formularz zgłoszenia został wypełniony prawidłowo, 

c) czy formularz zgłoszenia zgłosiła osoba/podmiot uprawniony, 

d) czy spełnione są wymogi, o których mowa w części II pkt 2, 

e) wartości merytorycznej opisu osiągnięć. 

 

9. W przypadku stwierdzenia braków/błędów/niejasności w formularzu zgłoszenia lub/i konieczności 

udokumentowania wskazanych w formularzu zgłoszenia osiągnięć, Organizator Plebiscytu 

kontaktuje się z uprawnionym do składania formularza zgłoszenia, telefonicznie lub za pomocą 

poczty elektronicznej celem dokonania poprawek lub/i uzupełnień. Poprawek lub/i uzupełnień 

uprawniony do składania formularza zgłoszenia winien dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

przekazania informacji na ten temat. 

 

10. Jeżeli uprawniony do składania formularza zgłoszenia nie usunie w wyznaczonym terminie 

stwierdzonych braków/błędów/niejasności lub/i nie udokumentuje wskazanych w formularzu 

zgłoszenia osiągnięć, o których mowa w części II pkt 9, formularz zgłoszenia zostaje odrzucony. 

Uprawnionemu do składania formularza zgłoszenia nie przysługuje prawo wniesienia odwołania od 

decyzji o odrzuceniu formularza zgłoszenia. 

 

11. Do głosowania dopuszczone zostaną tylko formularze zgłoszenia rozpatrzone pozytywnie. Po 

zakończeniu weryfikacji z rozpatrzonych pozytywnie formularzy zgłoszenia zostanie sporządzona 

lista sportowców lub/i drużyn z krótkim opisem osiągnięć. Przedmiotowa lista będzie się 

znajdowała na stronie internetowej www.pyskowice.pl. 

 

12. Głosowanie będzie trwało od dnia 01.10.2019r. od godz. 12:00 do dnia 31.10.2019r. do godz. 

12:00. 

 

13. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Gminy Pyskowice, który ma 

minimum 13 lat. Wzór formularza głosowania określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu 

Plebiscytu. 

 

14. Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać wyłącznie jeden głos we własnym 

imieniu na jednego sportowca lub jedna drużynę. 

 

15. Głos należy oddać na formularzu głosowania. Formularz głosowania elektronicznego dostępny 

będzie na stronie internetowej www.pyskowice.pl, a formularz głosowania w formie papierowej 

będzie można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 w 

Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 103 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto 

formularz do głosowania w formie papierowej dostępny będzie do pobrania i wydruku na stronie 

internetowej www.pyskowice.pl. 

 

16. Oddanie głosu następuje poprzez umieszczenie w urnie do głosowania podpisanego 

papierowego formularza głosowania lub – dla głosu w formie elektronicznej – poprzez 

zatwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail. Jeden adres e-mail może zostać 

wykorzystany do udziału w głosowaniu przez jednego uprawnionego do udziału w głosowaniu. 

Urna do głosowania będzie się znajdowała przy Biurze Obsługi Interesanta, pok. 107 (parter) 

Urzędu Miejskiego, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. 

 

http://www.pyskowice.pl/
http://www.pyskowice.pl/
http://www.pyskowice.pl/
http://www.pyskowice.pl/
http://www.pyskowice.pl/
http://www.pyskowice.pl/


17. Wyniki głosowania zostaną ustalone odrębnie dla każdego sportowca lub/i drużyny. Na 

podstawie wyników głosowania stworzona zostanie lista rankingowa obejmująca wszystkich 

sportowców lub/i drużyny poddane głosowaniu wraz z uzyskaną liczbą głosów. 

 

18. Głosy weryfikowane będą pod względem ich ważności. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli: 

a) został oddany przez osobę nieuprawnioną, 

b) został oddany w innej formie lub z użyciem innego formularza głosowania 

elektronicznego/papierowego, 

c) został oddany przez jednego uprawnionego do głosowania na więcej niż jednego sportowca lub 

większą liczbę drużyn, 

d) formularz głosowania nie zawiera czytelnie wypełnionych wszystkich wymaganych pól lub pola 

zostały wypełnione informacją inną niż wymagana, 

e) w przypadku głosowania elektronicznego – oddanie głosu nie zostało potwierdzone linkiem 

aktywacyjnym. 

 

19. Uhonorowani zostaną  sportowcy lub/i drużyny, którzy na liście rankingowej zajęli miejsca od 1 

do 70. 

 

20. Wszyscy zgłoszeni sportowy lub/i drużyny otrzymają pisemne zaproszenie na uroczystą III 

Pyskowicką Galę Sportu. 

 

21. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone przez Organizatora Plebiscytu podczas uroczystej III 

Pyskowickiej Gali Sportu, która odbędzie się dnia 29.11.2019r. o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku 

Kultury i Sportu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27 w Pyskowicach. 

 

22. 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. 

 

23. Postanowienia Regulaminu Plebiscytu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich 

wykładania i interpretacja należy do Organizatora. 

 

24. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Plebiscytu w przypadku gdy liczba zgłoszeń 

będzie mniejsza niż 40. 
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