
 

     

 

 

 

 

REGULAMIN WYPŁATY NAGRÓD PIENIĘŻNYCH 

II TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ  

POLARNA PLAŻA 

23-24 lipca 2022 

1. Niniejszy regulamin określa wysokość nagród finansowych oraz zasady ich wypłaty 

zawodnikom zajmującym miejsca premiowane w II Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej 

POLARNA PLAŻA (zwanego w dalszej części „turniejem”) i stanowi załącznik do 

regulaminu. 

2. Organizatorem turnieju jest MKS ŚLEPSK MALOW SUWAŁKI sp. z o.o. przy współpracy 

z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach (Współorganizator). 

3. Fundatorem nagród jest Miasto Suwałki, w którego imieniu działa Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Suwałkach. 

4. Zawodnicy tworzący parę turniejową (2 osoby), sklasyfikowani na miejscach 

premiowanych, otrzymują nagrody w następującej wysokości: 

I miejsce  3.200,00 zł (tj. 1.600,00 zł dla zawodnika występującego w parze) 

II miejsce   2.400,00 zł (tj. 1.200,00 zł dla zawodnika występującego w parze) 

III miejsce  2.000,00 zł (tj. 1.000,00 zł dla zawodnika występującego w parze) 

IV miejsce  1.000,00 zł (tj. 500,00 zł dla zawodnika występującego w parze) 

V-VI miejsce 600,00 zł (tj. 300,00 zł dla zawodnika występującego w parze) 

5. Nagrody, o których mowa w pkt 4,  będą wypłacane przez Współorganizatora po spełnieniu 

następujących warunków: 

 przedstawienie Współorganizatorowi przez Organizatora końcowej klasyfikacji 

turnieju; 

 okazanie, przez zawodników z miejsc premiowanych, uprawnionemu pracownikowi 

Współorganizatora dokumentu tożsamości, potwierdzające dane osobowe zawarte  

w oświadczeniu; 

 wypełnienie oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 

regulaminu i dostarczenie go w dniu zakończenia turnieju  uprawnionemu 

pracownikowi Współorganizatora lub w dniach kolejnych do siedziby Ośrodka 

Sportu  i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki.   

6. Nagrody pieniężne, będą wypłacane uprawnionym zawodnikom w formie przelewu na 

rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu w ciągu 10 dni od przekazania uprawnionemu 

pracownikowi współorganizatora ww. oświadczenia w dniu zakończenia turnieju.  



W przypadku dostarczenia oświadczenia  w innej dacie, termin 10 dni biegnie od 

skutecznego dostarczenia oryginału wymaganego dokumentu do siedziby Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki.  

7. W przypadku gdy suma nagród przypadająca zawodnikowi przekroczy kwoty, od których 

uzależniony jest obowiązek podatkowy wynikający z właściwych przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, Współorganizator wypłaci uprawnionemu zawodnikowi 

nagrodę pieniężną pomniejszoną o właściwą kwotę podatku. 

8. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu 

Współorganizator, po konsultacji z Organizatorem, wyda oficjalne stanowisko, które 

zostanie opublikowane w kanałach informacyjnych turnieju. 

 

 

 

Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Suwałkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                           Załącznik do Regulaminu 

 

Oświadczenie uczestnika  

II Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej POLARNA PLAŻA 

do wypłaty nagrody pieniężnej 

 

Ja, niżej podpisany (-a): 

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

Imię i nazwisko 

 

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

PESEL/ NIP/ nr paszportu* 

 

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

Data i miejsce urodzenia 

 

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

  Adres                 Kraj 

 

 

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

Województwo       Powiat     Gmina 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu i adres mailowy 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Właściwy Urząd Skarbowy 

 

Będąc uczestnikiem II Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej POLARNA PLAŻA odbywającego się  

w Suwałkach w dniach 23-24 lipca 2022 r., w związku z wygraniem nagrody finansowej w wysokości 

………………………… złotych.  

Słownie złotych:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Proszę o wypłatę powyższej kwoty, pomniejszonej o należny podatek,  na konto nr: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Suwałki, ……………………                   …….………………………………… 

data        czytelny podpis  

 

*właściwe podkreślić      



Zostałem/-am poinformowany/-a, że: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 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, zwane dalej RODO): 

a) administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Suwałkach,  

ul. Wojska Polskiego 2, 16 – 400 Suwałki, reprezentowany przez Dyrektora; 

b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w OSIR, z którym można się 

skontaktować pod adresem e-mail: iod@osir.suwalki.pl lub pod nr telefonu 087/562 62 

24  

we wszystkich sprawach dotyczących moich danych osobowych; 

c) dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji wypłaty nagrody pieniężnej, 

prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – podstawą prawną przetwarzania  

jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze;  

d) dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa; 

e) dane osobowe w związku wypłatą nagrody pieniężnej będą przechowywane do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 

prawa,  

w szczególności przepisów księgowych i prawa podatkowego; 

f) przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawa te mogą zostać 

ograniczone zgodnie z przepisami RODO; 

g) w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi wobec ich 

przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

h) podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek wypłaty 

ekwiwalentu sędziowskiego, bez ich podania wypłata ekwiwalentu sędziowskiego  

nie jest możliwa; 

i) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 

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

miejscowość i data     podpis osoby składającej oświadczenie  
 

 

 

 

 

 


