
REGULAMIN  

dofinansowania zawodów sportowych w ramach programu 

„OIL SPORT EVENT”  

 

(dalej: „Regulamin”) 

 

Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

 

koordynatorze– należy przez to rozumieć lekarzy i lekarzy dentystów, którzy są członkami Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Warszawie od co najmniej 12 miesięcy i ubiegają się o dofinansowanie cyklicznych 

lub pojedynczych imprez sportowych, integracyjnych, zawodów, treningów organizowanych lub 

współorganizowanych przez członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Program obejmuje 

również lekarzy i lekarzy dentystów stażystów, z zastrzeżeniem, iż nie są oni objęci 12- miesięcznym 

okresem karencji. 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa zasady dofinansowania cyklicznych lub pojedynczych imprez sportowych, 

integracyjnych, zawodów, treningów organizowanych lub współorganizowanych przez członków 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w ramach programu „OIL SPORT EVENT” powołanego przez 

Komisję Sportu działającą przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie.  

§ 2 

1. Podstawą przystąpienia do programu „OIL SPORT EVENT” jest wypełnienie i podpisanie przez 

koordynatora Wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu „OIL SPORT EVENT”. 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1  należy zgłosić do dnia 28 lutego danego roku.  

3. Zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone do dnia 31 marca danego roku przez Przewodniczącego 

Komisji Sportu, a dofinansowanie będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń, aż do 

wyczerpania przeznaczonego na niniejszy program budżetu zgodnie z podjętą przez Okręgową Radę 

Lekarską lub Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Uchwałą na wydatkowanie. 

4. W przypadku niewyczerpania środków, o których mowa w § 2 ust. 3 Przewodniczący Komisji 

Sportu uprawniony jest do ogłoszenia drugiego terminu składania wniosków.  

5. Warunkiem przyznania dofinansowania, poza warunkami określonymi w § 2 ust. 1 - 4 jest 

organizacja cyklicznych lub pojedynczych imprez sportowych, integracyjnych, zawodów, a także  

treningów, których uczestnikami będą  lekarze i lekarze dentyści lub członkowie ich rodzin (tj. ich 

liczba będzie stanowiła co najmniej 60% wszystkich uczestników).  



6. Podstawą wypłaty dofinansowania jest przedłożenie przez wnioskodawcę Faktur VAT 

wystawionych na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.  

 

§ 3 

Dofinansowanie może być przyznane temu samemu koordynatorowi nie więcej niż dwa razy w ciągu 

roku. 

 

§ 4 

1. Administratorem przekazywanych przez wnioskodawcę danych osobowych jest Okręgowa Izba 

Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza z siedzibą przy ul. Puławskiej 10, 02-512 

Warszawa. Dane przekazywane wnioskodawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Dane będą 

przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją wniosku. Dane osobowe będą przetwarzane przez 

5 lat od czasu zakończenia czynności związanych z realizacją wniosku. Odbiorcami danych 

osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. Wnioskodawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, oraz w każdym czasie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

przetwarzanie danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest za 

pośrednictwem  adresu email – iod@oilwaw.org.pl  

2. W ramach programu „OIL SPORT EVENT” koordynator zobowiązuje się do przekazania 

Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie fotografii z eventu i wyraża zgodę na ich nieodpłatną 

publikację we wszelkich  mediach społecznościowych prowadzonych przez Okręgową Izbę 

Lekarską w Warszawie, a w szczególności na portalu społecznościowym Facebook, fotograficznym 

serwisie społecznościowym Instagram, miesięczniku PULS oraz serwisie społecznościowym 

Twitter, a także wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska bez odrębnego 

wynagrodzenia.  

3. Koordynator zobowiązuje się do przesłania fotografii, które nie naruszają majątkowych i osobistych 

praw autorskich osób trzecich. 

4. Koordynatorom w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie nie przysługują żadne dodatkowe 

roszczenia. 

§ 5 

Wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu „OIL SPORT EVENT” i 

złożenie podpisu równoznaczne jest z akceptacją wszelkich warunków niniejszego Regulaminu. 

mailto:iod@oilwaw.org.pl


Załącznik nr 1  

Do Regulaminu dofinansowania zawodów sportowych w 

ramach programu „OIL SPORT EVENT”  

 

Wniosek  

o przyznanie dofinansowania w ramach programu „OIL SPORT EVENT” 

 

Dane koordynatora 

Imię i nazwisko:  

Numer PWZ: Członek OIL w Warszawie od:  

 

Telefon: E:mail:  

Nazwa eventu sportowego (tj. oficjalna nazwa wydarzenia sportowego wraz z opisem wydarzenia, 

ogólny opis eventu) 

 

 

 

 

Termin (dzień, miesiąc, rok)  

Wstępny kosztorys i 

kalendarium wydatków 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu programu „OIL SPORT 

EVENT” i akceptuje wszelkie zawarte w jego treści warunki.  

*niepotrzebne skreślić 

   

  (data, czytelny podpis) 

      

 


