Regulamin
Rankingu: NAGRÓD SPORTOWYCH POLSKIEGO RADIA S.A.
IM. BOHDANA TOMASZEWSKIEGO 2021

§ 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.

Organizatorem rankingu: NAGRÓD SPORTOWYCH POLSKIEGO RADIA S.A. imienia Bohdana
Tomaszewskiego (zwane dalej: „NAGRODAMI SPORTOWYMI”) jest Polskie Radio – Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85, kod pocztowy 00-977, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000017753, NIP 521-04-14-265, REGON: 010420591,
wysokość kapitału zakładowego 16 366 300,00 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwane dalej:
Polskie Radio lub Organizator).

2.

Celem organizowanego przez Polskie Radio rankingu NAGRODY SPORTOWE jest promowanie
polskiego sportu oraz zwrócenie uwagi na osiągnięcia polskich sportowców, a także wspieranie
wszelkich inicjatyw, które propagują ideę szlachetnej rywalizacji sportowej.

3.

Ranking służy upowszechnianiu wiedzy – edukacji Słuchaczy Polskiego Radia w zakresie promocji
rozwoju kultury fizycznej. Istotnym jej założeniem jest zwrócenie uwagi na wartości uniwersalne,
które niesie ze sobą idea czystej, sportowej rywalizacji.

4. Za przygotowanie i realizację rankingu NAGRÓD SPORTOWYCH odpowiada Redakcja Sportowa
Programu Pierwszego Polskiego Radia, Program ,,Czwórka” oraz Agencja Reklamy Polskiego
Radia, we współpracy z Agencją Promocji Polskiego Radia.
5.

Do rankingu NAGRÓD SPORTOWYCH mogą być nominowani sportowcy i działacze posiadający
obywatelstwo polskie.

6. Redakcja Sportowa Programu Pierwszego Polskiego Radia w miesiącu emisji audycji
finałoweji/lub w miesiącu go poprzedzającym zaprezentuje sylwetki polskich sportowców
nominowanych w kategorii „Sportowiec Roku 2021”.
7. Program ,,Czwórka” w miesiącu poprzedzającym sfinalizowanie rankingu przygotowuje
nominacje w kategorii Wydarzenie e-sportowe roku 2021 i wybiera najlepsze wydarzenie tej
kategorii.
8.

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

1) Trener Roku 2021: nagroda dla polskiego trenera, którego praca przyczyniła się do wybitnych
sukcesów polskich sportowców w danym roku kalendarzowym. Nagrodę przyznaje Kapituła.
Nagroda: statuetka i dyplom.

2) Nagroda Kroniki Sportowej 2021: nagroda za całokształt osiągnięć. Nagrodę przyznaje Redakcja
Sportowa Programu Pierwszego Polskiego Radia.
Nagroda: statuetka i dyplom.
3) Wydarzenie e-sportowe Roku 2021: nagroda dla wyróżnionego wydarzenia e-sportowego,
organizacji e-sportowej lub gry. Nagrodę przyznaje Program ,,Czwórka”.
Nagroda: statuetka i dyplom.
4) Sportowiec Roku 2021: nagroda dla najlepszego polskiego sportowca w danym roku
kalendarzowym, którego dokonania zostały najwyżej ocenione przez Kapitułę Nagrody.
Nagroda: statuetka i dyplom.
5) Redakcja Sportowa Programu Pierwszego Polskiego Radia posiada również możliwość ogłoszenia
dodatkowych kategorii. W przypadku ogłoszenia dodatkowych kategorii nagrody przyznawane
będą przez Redakcję Sportową Programu Pierwszego Polskiego Radia lub Kapitułę, o której mowa
w § 2.

§ 2.
KAPITUŁA
1.

Kapituła składa się z min. 7 osób. Członków Kapituły każdorazowo powołuje Redakcja Sportowa
Programu Pierwszego Polskiego Radia w porozumieniu z Zarządem Polskiego Radia. Skład
Kapituły podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.
2. Członkostwo w Kapitule ustaje w razie rezygnacji złożonej przez członka Kapituły, odwołania,
utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Kapituły.
3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Redakcja Sportowa Programu
Pierwszego Polskiego Radia w porozumieniu z Zarządem Polskiego Radia S.A. mają obowiązek
powołać nowego członka Kapituły w ciągu 7 dni, jeśli liczba członków Kapituły byłaby niższa niż 7
osób.
4. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie członkowie Kapituły.
5. Przewodniczący Kapituły kieruje pracami i przewodniczy obradom Kapituły.
6. Obrady Kapituły mają na celu wyłonienie laureatów w kategorii Trener Roku 2021 oraz Sportowiec
Roku 2021 lub dodatkowych kategoriach ogłoszonych przez Redakcję Sportową Programu
Pierwszego Polskiego Radia.
7. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach on-line w formie uchwał zwykłą większością głosów.
Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Kapituły. W razie
równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach niejawnych.
9. Kapituła może wykluczyć z NAGRÓD SPORTOWYCH każdego sportowca lub działacza, którego
postawa i czyny budzą jakiekolwiek zastrzeżenia natury moralnej.
10. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu
posiedzeń i podejmowanych decyzji.
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§3
WYBÓR LAUREATÓW
1.

Wybór laureatów NAGRÓD SPORTOWYCH dokonywany jest w dwóch etapach.
a. Etap I –Redakcja Sportowa Programu Pierwszego Polskiego Radia dokonuje preselekcji
i nominuje sportowców, trenerów a Program ,,Czwórka” wydarzenia e-sportowe,
spełniające wymagania określone w Regulaminie Rankingu.
b. Etap II – FINAŁ –Kapituła wybiera laureatów w kategoriach określonych w §1 ust.8 pkt.
1 i 4, Program ,,Czwórka” w kategorii określonej w §1 ust. 8 pkt. 3, natomiast Redakcja
Sportowa Programu Pierwszego Polskiego Radia w §1 ust. 8 pkt. 2.

c. Każdy członek Kapituły punktuje kategorie określone w § 1 ust.8 pkt. 1 i 4 (w skali 1-3 pkt), według
własnego uznania, kandydatów w poszczególnych kategoriach;
d. Dopuszcza się głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.
2.

Zwycięzcy NAGRÓD SPORTOWYCH zostaną ogłoszeni podczas specjalnego wydania audycji Kroniki Sportowej w styczniu 2022 roku.

3.

Termin, o którym mowa w ust.2, może ulec przesunięciu z ważnego powodu.

4.

Wyniki głosowania pozostają nieujawnione do dnia wyemitowania specjalnego wydania Kroniki
Sportowej.

§4
WRĘCZENIE NAGRÓD
1.

Laureat nagrody ma prawo umieścić na swojej stronie internetowej oraz w innych mediach
informację o jej uzyskaniu.

2.

Nagrody zostaną przekazane Laureatom po ogłoszeniu wyników za pomocą poczty kurierskiej.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”), informujemy że Administratorem danych
osobowych w Rankingu: NAGRODY SPORTOWE jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie,
al. Niepodległości 77/85 (kod pocztowy: 00-977).
2. Dane osobowe uczestników Rankingu, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie
zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Dane osobowe laureatów Rankingu będą przetwarzane na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: opublikowanie
informacji o laureatach, archiwizacja dokumentów, ewentualnie obrona przed roszczeniami.
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3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Radiu S.A. możliwy jest pod adresem email:
iod@polskieradio.pl oraz telefonicznie: 022 645 34 03.
4. Dane osobowe uczestników Rankingu należą do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko,
a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i realizacji Rankingu, mogą
być również udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
6. Uczestnicy Rankingu posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu;
w przypadkach określonych w rozdziale III RODO.
7. Uczestnikom Rankingu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji
finansowo-księgowej przez czas określony w odrębnych przepisach.
9. Podanie danych kontaktowych przez laureata jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przekazaniem nagrody.
10. Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane
zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
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