
 

REGULAMIN KONKURSU LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2018 

 

§1 

Cele Konkursu 

1. Celem konkursu Lokalny Animator Sportu 2018 zwanego dalej „Konkursem”  jest 

wyłonienie najlepszych Lokalnych Animatorów Sportu (zwanych dalej „Animatorami) 

biorących udział w projekcie „Lokalny Animator Sportu” w poszczególnych 

województwach oraz najlepszego Animatora w całym 2018 roku, którzy w wyniku 

realizowanych zajęć przyczynili się do promocji sportu powszechnego oraz 

podejmowania aktywności fizycznej. 

2. Najlepsi Animatorzy w roku 2018 zostaną wyłonieni w liczbie: 

a. Etap I – sześciu lub siedmiu z poszczególnych województw ( liczba osób zależy od 

liczby Orlików w danym województwie. W województwie: wielkopolskim, 

kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz mazowieckim po siedmiu Animatorów, w 

pozostałych po 6 Animatorów),  max. 100 Animatorów 

b. Etap II – szesnastu, wyłonionych z najlepszej 6 lub 7 z danego województwa , 

c. Etap III – trzech najlepszych w skali kraju na podstawie szesnastu wyłonionych w 

Etapie II. 

 

§2 

Organizator 

Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Fundacja Orły Sportu z 

siedzibą w Pucku, adres: Lipowa 3, 84-100 Puck, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 

0000037541, NIP: 525-14-37- 955. 

 

§3 

Uczestnicy Konkursu 

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie Animatorzy, którzy biorą udział w tegorocznym 

projekcie „Lokalny Animator Sportu”  (tj. projekcie trwającym od dnia 1 marca 2018 do dnia 

30 listopada 2018 ) sfinansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki posiadający 

konto na portalu rozliczeniowym naszorlik.pl  

 

§4 

Terminy konkursu 

Najważniejsze terminy konkursowe to: 

a. Ogłoszenie Konkursu: 18.10.2018, 

b. I Etap Konkursu: 18.10.2018 – 31.10.2018, 

c. Rozstrzygnięcie I Etapu Konkursu: 9.11.2019, 

d. II Etap Konkursu: 23.11.2018 – 24.11.2018 podczas szkolenia dla Animatorów,  

e. Rozstrzygnięcie II Etapu Konkursu: 24.11.2018, 

f. III Etap Konkursu i rozstrzygnięcie Konkursu: 25.11.2018 podczas konferencji 

podsumowującej projekt Lokalny Animator Sportu 2018 r. 

g. Wszystkie osoby biorące udział w poszczególnych etapach Konkursu zostaną 

poinformowane o jego wynikach drogą mailową. Wyniki zamieszczone zostaną 

także na stronie www.orlusportu.pl  

h. Wręczenie wszystkich nagród odbędzie się podczas konferencji podsumowującej 

projekt Lokalny Animator Sportu 2018 r. – 25.11.2018 r. – Puck. 

 

§5 

Warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs składa się z trzech Etapów: 

a. I  Etap – wypełnienie ankiety, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu 

Konkursu Lokalny Animator Sportu 2018 zwany dalej „Regulaminem”, przesłanie 

http://www.orlusportu.pl/


jej wraz z trzema zdjęciami przedstawiającymi Animatora pracującego w ramach 

projektu Lokalny Animator Sportu 2018 oraz propozycja projektu sportowego 

zaprojektowanego przez Animatora jako „ impreza sportowa” na adres mailowy 

a.suska@orlysportu.pl 

b. II Etap– wyłonienie 16 wojewódzkich Animatorów, 

c. III Etap – wybór trzech najlepszych Animatorów w skali kraju. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

- wypełnić ankietę stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu  

- przesłać ją wraz z trzema zdjęciami w formacie JPG przedstawiającymi Animatora 

pracującego w ramach projektu Lokalny Animator Sportu 

- napisać projekt sportowy i przesłać całość na adres mail a.suska@orlysportu.pl  

3. Przystąpienie do wypełnienia ankiety, o którym mowa w pkt. 1 i 2) powyżej, 

równoznaczne jest z akceptacją przez osobę wypełniającą wniosek brzmienia 

niniejszego Regulaminu.  

4. Zdjęcia, które są przesyłane przez Animatorów w ramach Konkursu będą 

wykorzystywane podczas jego trwania. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z 

udzieleniem zgody na ich wykorzystywanie. 

5. W Konkursie zostanie wyłonionych laureatów w liczbie: 

a. I Etap– sześć lub siedem z poszczególnych województw 

b. II Etap– jeden z każdego województwie 

c. III Etap– trzech w skali kraju na podstawie szesnastu wyłonionych w Etapie II 

6. Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej ankiety stanowiącej Załącznik Nr 1 do 

niniejszego Regulaminu 

7. Dopuszczane jest złożenie tylko jednego projektu sportowego 

8. Ocenie będzie podlegać projekt, który został wysłany jako pierwszy przez danego 

Animatora, każdy kolejny nie podlega ocenie.  

 

§6 

Kryteria wyłonienia najlepszych lokalnych Animatorów/Animatorek sportu 

1. W Etapie I Konkursu powołuje się Komisję Konkursową Etapu I składającą się z 5 osób 

będących pracownikami Organizatora Konkursu, którzy wybiorą sześciu lub siedmiu 

Animatorów z każdego województwa na podstawie odpowiedzi wpisanych w ankietę 

stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz na podstawie oceny 

merytorycznej projektu sportowego Załącznik Nr 2. Do ankiety Animator zobligowany 

jest dołączyć trzy zdjęcia przedstawiające swoją pracę w ramach projektu Lokalny 

Animator Sportu. Ankieta powinna zostać podpisana przez Animatora. 

2. Przedstawiciel Jednostki Samorządu Terytorialnego/instytucji zarządzającej orlikiem 

powinien rekomendować Animatora biorącego udział w konkursie poprzez złożenie 

swojego podpisu, wraz z datą i pieczęcią, na ankiecie stanowiącej Załącznik Nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. Ankieta powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na 

adres a.suska@orlysportu.pl w terminie do 31.10.2018 r. 

3. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1-2 powyżej jest jednoznaczne z 

wycofaniem się animatora z Konkursu. 

4. W Etapie I Konkursu Komisja Konkursowa, o której mowa w ust. 1 powyżej, wyłania 

do 09.11.2018 r. z każdego województwa sześciu lub siedmiu najlepszych Animatorów 

na podstawie odpowiedzi wpisanych przez Animatorów w ankietę stanowiącą 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz wysłanie projektu sportowego.  

5. Etap II Konkursu trwa od 23.11.2018 do 24.11.2018 r., podczas szkolenia.   

6. Etap III Konkursu odbędzie się 25.11.2018 r. w Pucku  podczas konferencji 

podsumowującej projekt Lokalny Animator Sportu. 

7. W Etapie III Konkursu każdy z Animatorów wyłonionych w Etapie II przez okres 

maksymalnie 5 minut będzie musiał opowiedzieć o swojej pracy w ramach projektu 

Lokalny Animator Sportu, a także przedstawić swoją osobę. Wystąpieniu może 

towarzyszyć prezentacja multimedialna. 

8. W Etapie III Konkursu powołuje się Kapitułę, złożoną z pozostałych Animatorów, 

którzy nie dostali się do etapu III, składającą się z 84 osób.  W jej skład wejdą również 
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pracownicy Organizatora, przedstawiciele partnerów projektu, Ministerstwa Sportu i 

Turystyki. Kapituła składająca się wyłącznie z Animatorów, poprzez głosowanie (każdy 

będzie mógł oddać jeden ważny głos) wyłoni Animatorów, którzy zajmą I miejsce, II 

miejsce i III miejsce w Konkursie   Głosowanie odbędzie się po przedstawionych 

prezentacjach przez najlepszą 16-stkę. Kolejność ustala się na podstawie liczby 

zdobytych głosów. Jeśli kandydaci na pozycjach I, II, III uzyskają jednakową liczbę 

głosów, zarządza się pomiędzy nimi dodatkowe głosowanie. Jeśli dodatkowe 

głosowanie zakończy się remisem, o kolejności pomiędzy kandydatami zadecyduje 

Organizator. 

9. Decyzje Komisji Konkursowej Etapu I, osób głosujących w Etapie II i Komisji 

Konkursowej Etapu III są ostateczne i nie podlegają od nich odwołania. 

§7 

Nagrody 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

a. Etap I – stu Animatorów, którzy przyjadą na szkolenie w dniach 23-25. 11.2018 

oraz konferencje podsumowującą projekt, na którym wyłonimy Animatora Roku, 

otrzymają zwrot kosztów dojazdów, zakwaterowanie oraz wyżynie na okres całego 

szkolenia    

b. Etap II – 16 najlepszych Animatorów wojewódzkich otrzyma bon na sprzęt 

sportowy o wartości 500 zł  

c. Etap III – nagroda dla Najlepszego Animatora 2018 r – bon o wartości 2000 zł na 

sprzęt oraz dzień i trening w swojej miejscowości z Cezarem Trybańskim,  

za zajęcie II miejsca bon o wartości 1500 zł na sprzęt oraz pobyt weekendowy dla całej 

najbliższej rodziny (mąż/żona, partner/partnerka, dzieci Animatora Laureata) w Sport Hotel 

Delfin w Pucku, ul. Lipowa 3, za zajęcie III miejsca bon o wartości 1000 zł na sprzęt oraz pakiet 

piłek sportowych. 

      2.  Nagrody wymienione w ust. 1 powyżej będą przekazywane podczas konferencji 

podsumowującej projekt Lokalny Animator Sportu w terminie 25.11.2018 w Pucku. 

 

§8 

Kontakt do organizatora Konkursu 

Osobą wyznaczoną z do kontaktu i udzielającą wszystkich odpowiedzi ze strony Organizatora 

jest Adam Suska  , email- a.suska@orlysportu.pl  

 

§9 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą 

przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Uczestnik. Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych 

jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami, przekazania 

nagród, wyłonienia zwycięzców Etapu II oraz w celu publikacji wyników 

poszczególnych etapów. 

4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym 

z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres 

danych: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres e-mail, 

c. numer telefonu, 

d. miejsce wykonywania czynności w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. 

 

§9 

mailto:a.suska@orlysportu.pl


Postanowienia końcowe 

1. Konkurs trwa od dnia 15.10.2018 roku do dnia 25.11.2018 roku. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej 

www.orlysportu.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych 

przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na 

już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU LOKALNY ANIMATOR 

SPORTU 2018 

 

 

ANKIETA 

Lokalny Animator Sportu 2018 

 

Imię i nazwisko Animatora …………………………………………………………………. 

Adres mailowy Animatora ………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy Animatora …………………………………………………………….. 

Adres orlika ………………………………………………………………………………… 

Województwo ………………………………………………………………………………. 

 

 

1) Czy rola Animatora sportu przynosi Ci satysfakcję? 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie mam zdania 

 

2) Jak długo pracujesz na orliku? 

             …………………………………. 

3) Czy zorganizowałeś imprezy sportowo – rekreacyjne z poza rocznego harmonogramu 

pracy w 2018 roku jako Lokalny Animator Sportu? 

a. Tak, jakie imprezy 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

b. Nie 

 

4) Czy uczestniczysz w szkoleniach organizowanych przez Fundację Orły Sportu? 

a. Tak, w jakich i gdzie 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

b. Nie 

 

5) Jakie grupy wiekowe najczęściej uczestniczą w Twoich zajęciach sportowych? (możesz 

zaznaczyć tylko jedną grupę) 

a. 4-9 lat 

b. 9-12 lat 

c. 12-15 lat 

d. 15-18 lat 

e. 18-22 lat 

f. 22-35 lat 

g. 35-60 lat 

h. 60 + 

 

6) Jak oceniasz współpracę w ramach projektu Lokalny Animator Sportu z jednostką 

samorządową? Zaznacz swoją opinię w skali od 1 do 5, przy założeniu, że 5 jest skalą 

najwyższą. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 



 

7) Czy przeprowadziłeś/przeprowadziłaś testy sprawności fizycznej wśród uczestników 

swoich zajęć i przesłałeś/przesłałaś je do Fundacji ? 

a. Tak 

b. Nie 

 

8) Czy udało się  poszerzyć ofertę zajęć dla kobiet lub osób niepełnosprawnych ? Podziel 

się swoją opinią na ten temat. Jeśli oferta została poszerzona – proszę ją opisać i krótko 

scharakteryzować, jeśli zaś nie udało się jej stworzyć proszę napisać dlaczego i co było 

powodem. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9) Czy udało się pozyskać sponsorów, którzy wsparli Twoje działania wykonane w ramach 

projektu Lokalny Animator Sportu? 

a. Tak, jacy to byli sponsorzy i jakie działania podjęto  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b. Nie 

 

10) Jakie zajęcia udało się zorganizować poza zajęciami zespołowymi czyli np. piłka nożna, 

ręczna, koszykówka, siatkówka itp. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11)  Czy w ramach projektu organizowałeś imprezy charytatywne? Jeśli tak, opisz krótko 

ich przebieg, datę i na rzecz kogo się odbywały? 

a. Tak, jakie 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b. Nie 

 

12)  Ilu wolontariuszy udało się zorganizować podczas trwania projektu Lokalny Animator 

Sportu? 

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

 



13)  Czy planujesz w przyszłym roku ponownie skorzystać z projektu „Lokalny Animator 

Sportu”? 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie mam zdania 

 

14)  Twoja opinia na temat programu „Lokalny Animator Sportu” i jego realizacji. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Data i podpis Animatora 

 

 

 

 

 

 

Rekomendujemy Animatora Pana/Panią……………………………………… do udziału  

w konkursie Lokalny Animator Sportu 2018. 

 

 

 

 

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

Data, podpis i pieczęć przedstawiciela JST/jednostki zarządzającej orlikiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnioną ankietę wraz z trzema zdjęciami w formacie JPG, przedstawiającymi Animatora 

pracującego w ramach projektu Lokalny Animator Sportu, należy przesłać na adres 

a.suska@orlysportu.pl do 31.10.2018 r. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi 09.11.2018 

r. Zdjęcia, które są przesyłane przez Animatorów w ramach Konkursu będą wykorzystywane 

podczas jego trwania. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ich 

wykorzystywanie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU LOKALNY ANIMATOR 

SPORTU 2018 KARTA OCENY PROJTU SPORTOWEGO 

 

 

Lp. Kryteria merytoryczne Punktacja Liczba przyznanych punktów 

1.  Możliwość realizacji zadania publicznego: 

 
 

 

 

 

 - celowość realizacji zadania 
(uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, 
określenie grupy docelowej, spójność 
zaplanowanych działań i ich 
rozplanowanie w czasie, adekwatność 
działań do założonych celów, znaczenie 
realizacji zadania dla społeczności i 
odbiorców, stopień zgodności z celami 
konkursu, zasięg, znaczenie dla sfery 
pożytku publicznego, którego dotyczy, np. 
kultury w regionie) 
 
- rezultaty realizacji zadania (zakładane 
efekty ilościowe i jakościowe, trwałość 
efektów po zakończeniu realizacji 
zadania, realność kontynuacji zadania) 
 

 

 

 

 

0-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-15 

 

2. Partnerzy (zaangażowanie partnerów w 
realizację projektu, zakres współpracy w 
ramach partnerstwa) oraz zaangażowanie 
różnych środowisk w realizację zadania 

 

 

0-5 

 

3. Ocena i efektywność przedstawionej 
kalkulacji kosztów realizowanego zadania, 
w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania (adekwatność 
proponowanych kosztów do 
planowanych działań, zasadność 
przyjętych stawek jednostkowych w 
odniesieniu do średnich cen rynkowych, 
poprawność rachunkowa) 

 

 

 

 

0-15 

 

4. Harmonogram działań w odniesieniu do 
zadania (m. in. realność realizacji zadania 
w założonych terminach, zbyt krótki lub 
zbyt długi okres realizacji zadania itp.) 

 

0-10 

 

5. Zasoby osobowe i doświadczenie 
wnioskodawcy (doświadczenie w 
realizacji podobnych zadań, kompetencje 

 

 

0-10 

 



osób zaangażowanych w realizację 
zadania – zatrudnionych i wolontariuszy 
oraz partnerów i wykonawców) 

6.  Prawidłowość i przejrzystość budżetu (czy 
budżet jest prawidłowo sporządzony, 
kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy 
są zachowane progi procentowe kosztów, 
kwalifikowalność kosztów, kalkulacja 
kosztów realizacji zadania publicznego, w 
tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 
zadania) 

 

 

 

0-5 

 

 Liczba Punktów Ogółem  Max 70   

 


