
Załącznik do uchwały nr 31/R-VIII/21 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie 

z dnia 10 marca 2021 r. 

 

REGULAMIN  

konkursu  „OIL SPORT MISTRZ”  

(dalej: „Regulamin”) 

 

 

I. Postanowienia Ogólne 

1. Regulamin określa warunki i zasady konkursu, którego przedmiotem jest nagrodzenie osiągnięć 

sportowych lekarzy i lekarzy dentystów, z zastrzeżeniem pkt 3, którzy złożyli Wniosek o 

przyznanie nagrody w ramach  konkursu „OIL SPORT MISTRZ” (dalej: „Wniosek”) i spełniają 

wszelkie pozostałe warunki przewidziane niniejszym Regulaminem.  

2. Organizatorem konkursu jest Komisja ds. Sportu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów,  którzy są członkami Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Warszawie od co najmniej 12 miesięcy oraz lekarzy stażystów i lekarzy stażystów 

dentystów, z zastrzeżeniem, że nie są objęci 12 - miesięcznym okresem karencji, którzy 

terminowo złożyli Wniosek oraz w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 

uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w zawodach ogólnopolskich lub światowych. 

4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i 

zobowiązaniem się do jego przestrzegania.  

 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest nagrodzenie osiągnięć sportowych poprzez przyznanie maksymalnie do czterech 

nagród finansowych  dla najlepszych sportowców, którzy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień 

złożenia wniosku uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w zawodach ogólnopolskich lub 

światowych. 

 

III. Nagroda 

1. W ramach konkursu może zostać przyznanych maksymalnie do czterech nagród finansowych. 

Wysokość jednej nagrody finansowej wynosi 2000 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych)  i jest to 

jednorazowa kwota przyznawana w danym roku. 

2. Komisja nie jest zobligowana do wyczerpania pełnej puli nagród przewidzianej w danym roku, 

zwłaszcza gdy złożone wnioski niezależnie od ich ilości nie będą spełniały dostatecznych 

kryteriów. 

 

IV. Warunki konkursu  

1. Podstawą udziału w  konkursie jest wypełnienie, podpisanie i złożenie Wniosku, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w terminie wskazanym przez Komisję ds. Sportu oraz 

załączenie dokumentu lub dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia sportowe 

wskazywane we wniosku.   

2. Termin składania wniosków, o którym mowa w ust. 1 ustalany jest corocznie przez Komisję 

ds. Sportu i publikowany na stronie www. izba-lekarska.pl/sport. 

3. Nagrody będą przyznawane przez Komisję ds. Sportu na podstawie prawidłowo złożonego 

wniosku w terminie 30 dni liczonych począwszy od dnia następującego po dniu oznaczonym 

przez Komisję ds. Sportu jako termin składania wniosków. W przypadku, gdy do Komisji ds. 

Sportu wpłyną więcej niż cztery wnioski, o tym któremu z uprawnionych zostanie przyznana 

nagroda decyduje wynik głosowania członków Komisji ds. Sportu, w którym pod uwagę będą 



brane m.in. następujące kryteria: ranga i rodzaj zawodów sportowych, dotychczasowa kariera 

sportowa, nagrody przyznawane w  latach poprzednich, z zastrzeżeniem pkt III ust. 2.  

4. Komisja ds. Sportu podejmuje decyzję większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby jej członków na posiedzeniach wyznaczonych przez Przewodniczącego ds. Komisji 

Sportu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji ds. Sportu. 

5. W przypadku niewyczerpania w danym roku środków finansowych przeznaczonych na nagrody, 

Przewodniczący Komisji ds. Sportu uprawniony jest do ogłoszenia i wyznaczenia drugiego 

terminu składania wniosków.  

 

V. Dane osobowe 

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, a także 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. Uczestnik  konkursu zobowiązany jest do przekazania Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie 

fotografii z zawodów sportowych i  wyraża zgodę na jej 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. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przesłania fotografii, które nie naruszają majątkowych 

i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

4. Uczestnikowi konkursu w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie nie przysługują żadne 

dodatkowe roszczenia. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, nawet w trakcie jego trwania. 

Informacja o ewentualnych zmianach będzie umieszczana każdorazowo na stronie www. izba-

lekarska.pl/sport oraz przesyłana na drogą mailową na podany we Wniosku adres. Zmiany 

wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na wskazanej powyżej stronie internetowej. 

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego.   

mailto:iod@oilwaw.org.pl


 

Załącznik nr 1  

Do regulaminu konkursu 

 „OIL SPORT MISTRZ”  

 

Wniosek  

o przyznanie nagrody w ramach konkursu „OIL SPORT MISTRZ” 

Dane  

Imię i nazwisko:  

Numer PWZ: Członek OIL w 

Warszawie od:  

Telefon: E:mail:  

Sukcesy sportowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nazwa, termin, wynik zawodów, szczegółowy 

opis dotychczasowych osiągnięć sportowych): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebieg dotychczasowej kariery sportowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SPORT MISTRZ” i akceptuję wszelkie zawarte w jego treści warunki.  

*niepotrzebne skreślić 

  

  

(data, czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. dokument/dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe wskazywane w treści wniosku.  

 


