
REGULAMIN KONKURSU ANIMATOR ROKU SZKOLENIOWIEC 2019 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Animator Roku Szkoleniowiec 2019 roku. Skierowany 

jest do kobiet i mężczyzn zatrudnionych jako animatorzy. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Orły Sportu, z siedzibą w Pucku przy ul. Zamkowej 6. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach. Etap 1 zostanie przeprowadzony w 

formie ankiety opublikowanej w Internecie, dostępnej na stronie 

http://www.orlysportu.pl/konkurs-animator-roku-2019/ w dniach 5 listopada – 17 listopada 

2019 roku (do godziny 12:00 w południe). Etap 2 zostanie przeprowadzony w Ciechocinku w 

dniu 23 listopada 2019 roku w formie testu wiedzy oraz testu sprawnościowego. Etap 3 

zostanie przeprowadzony w Ciechocinku w dniu 24 listopada 2019 roku w formie 10 

minutowej prezentacji. 

4. Organizator zapewnia wyżywienie oraz nocleg dla wszystkich uczestników etapu 2 i 3. 

5. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu na etap 2 i 3. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnienia 

następujące warunki:  

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  

b) jest zatrudniona w ramach projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2019 oraz posiada 

ważną umową zatrudnienia z Organizatorem.  

 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnik musi wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem 

http://www.orlysportu.pl/konkurs-animator-roku-2019/ i przesłać go do Organizatora 

poprzez kliknięcie w ikonkę „Zatwierdź” do 17 listopada 2019. 

2. Wszystkie terminowo przesłane formularze zostaną poddane ocenie punktowej przez 

powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. 

3. Ankieta internetowa zawiera pytania i zadania, które dotyczą obowiązków i praktycznych 

działań animatorów w 2019 roku. Maksymalna liczba punktów wynosi 50. 

2. Na podstawie ankiety zostanie wyłonionych 16 kobiet i 16 mężczyzn z najwyższą liczbą 

punktów, którzy zostaną zakwalifikowanych do Etapu 2.  

3. Etap 2 odbędzie się w Ciechocinku w dniu 23 listopada 2019 roku.  

4. Podczas Etapu 2 Uczestnicy wezmą udział w teście z wiedzy teoretycznej z zakresu Pierwszej 

Pomocy Przedmedycznej, zakresu pracy Fundacji Orły Sportu, marketingu sportowego oraz 

wiedzy ogólnej o sporcie. Po zakończeniu testu teoretycznego Uczestnicy wezmą udział w 

teście praktycznym obejmującym próby sprawności fizycznej 

5. Test teoretyczny składać się będzie z 4 bloków. Każdy blok zawierać będzie do 30 pytań 

jednokrotnego wyboru. Suma punktów do zdobycia w teście teoretycznym to 120 punktów. 

6. Test praktyczny składać się będzie z zadań sprawdzających ogólną motorykę. Suma punktów 

do zdobycia podczas testu praktycznego to 24 punkty. 

7. Osoby, które osiągnęły najwyższą liczbą punktów  z testu wiedzy i testu sprawnościowego – 3 

kobiety i 3 mężczyzn zostanie zakwalifikowanych do etapu 3. 
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8. Etap 3 zostanie przeprowadzony w Ciechocinku w dniu 24 listopada 2019 roku. 

9. Etap 3 polegać będzie na przedstawieniu całokształtu pracy jako Animatora na boisku typu 

Orlik w roku 2019 w formie 10 minutowej prezentacji przedstawionej Uczestnikom i oraz 

Komisji Konkursowej. Suma punktów, które można uzyskać na etapie 3 wynosi 16. Na ocenę 

łączną w 3 etapie złoży się ocena innych Uczestników oraz ocena Komisji Konkursowej. 

Kryteria oceny prezentacji: 

a) Forma prezentowania, czytelność przekazu,  precyzja wypowiedzi - maksimum 6 pkt 

b) Wartość merytoryczna tj.: pozyskanie sponsora, współpraca z wolontariuszem, 

frekwencja na zajęciach na Orliku, sposób organizacji imprez, systematyczność zajęć) 

maksimum 10 pkt. 

§ 4 

NAGRODY 

1. Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach: 

a) Animator Roku 2019 

b) Animatorka Roku 2019 

2. Na podstawie sumy punktów uzyskanych w 3 etapach konkursu zostaną opracowane listy 

konkursowe w 2 kategoriach.  

3. Nagrodę główną w każdej z kategorii wymienionej w § 4 pkt 1 w formie bonu zakupowego o 

wartości 2000,00 zł otrzymają osoby o najwyższej liczbie punktów. Osoby, które zajęły II 

miejsca otrzymają nagrody w formie bonu zakupowego o wartości 1500 zł. Osoby, które 

zajęły III miejsca otrzymają nagrody w formie bonu zakupowego o wartości 1000 zł. 

4. Każdy Uczestnik  2 i 3 Etapu otrzyma pakiet upominkowy.  

5. Komisja Konkursowa składać się będzie z pięciu osób, tj. pracowników Fundacji Orły Sportu 

oraz zaproszonych gości. 

6. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

 

§ 5 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator pełni funkcję Administratora danych osobowych uczestników konkursu.  

2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy 

jest mailowo pod adresem e-mail: m.jedrzejewski@orlysportu.pl oraz pod numerem telefonu 

519-757-007.  

3. Przetwarzanie danych uczestników konkursu, w szczególności danych kontaktowych, odbywa 

się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu organizacji 

konkursu.  

4. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym 

zewnętrzne usługi dla Zleceniodawcy, tj. kurierom, dostawcom usług IT, kancelariom 

prawnym, podmiotom nadzorującym realizację zadań animatora, tj. właściwym Jednostkom 

Samorządu Terytorialnego bądź jednostką zarządzającą Orlikiem.  

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do momentu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wynikłych z organizacji konkursu, na potrzeby którego dane zostały 

zebrane.  

6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska oraz 

miejscowości zamieszkania, a także prezentację swoich wizerunków na nośnikach 

Organizatora oraz innych mediów prezentujących relacje z konkursu. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie http://www.orlysportu.pl/konkurs-animator-roku-2019/. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika 

postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. 
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