
  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD SPORT BIZNES POLSKA  

ZA ROK 2022 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu Nagród Sport Biznes Polska za rok 2022 

(dalej „Konkurs” lub „Nagrody Sport Biznes Polska”) jest Stowarzyszenie Sport 

Biznes Polska (dalej „Stowarzyszenie SBP” lub „SBP”) z siedzibą w Poznaniu (60-

813) przy ul. Zwierzynieckiej 10/312, KRS: 0000861758, NIP: 7831824687, REGON: 

387113900. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII 

Gospodarczy KRS (dalej: „Organizator”).  

2. Organem decyzyjnym w sprawach porządkowych i spornych jest Zarząd SBP.  

3. Partnerem merytorycznym Konkursu jest firma Sponsoring Insight Sp. z o.o. (dalej 

„Partner merytoryczny” lub „Sponsoring Insight”). Do zadań Partnera 

merytorycznego należy czuwanie nad zgodnością prac Jury z postanowieniami 

niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz sprawdzanie i potwierdzenie 

wyników głosowania.  

4. Misją Konkursu jest uhonorowanie osób i podmiotów, których działania szczególnie 

wyróżniały się w branży sportu i biznesu sportowego w 2022 roku, a także 

upowszechnianie wiedzy na temat wdrażanych rozwiązań i promowanie zaangażowania 

w sport.  

5.  Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie przez członków Jury najbardziej 

wyróżniających się i najskuteczniejszych marek, projektów czy osób, które w swoich 

działaniach w 2022 roku stawiały przede wszystkim na rozwój, popularyzację czy 

wprowadzanie innowacji w świecie sportu i biznesu.  

 

§2 

UCZESTNICY 

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby prawne, podmioty gospodarcze, jednostki 

samorządowe, instytucje państwowe, organizacje pożytku publicznego, osoby 

działające samodzielnie w branży oraz inne podmioty 



 działające na rzecz rozwoju sportu i biznesu sportowego (dalej „Podmiot Zgłaszający” 

lub „Zgłaszający”).  

 

§3 

ZGŁOSZENIE 

1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone Kandydatury (dalej „Kandydatury”): 

1.1 Realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 do 31.12 2022 r. działania 

podejmowane w ramach danej Kandydatury mogły rozpocząć się przed tym 

terminem, ale informacje podane w zgłoszeniu muszą odnosić się do 

wskazanego okresu.  

1.2 Które były realizowane przez więcej niż jeden rok, ale ich formalne 

zakończenie przypadło na okres bieżącej edycji Konkursu.  

1.3 Kandydaci do Konkursu mogą dokonać zgłoszenia samodzielnie bądź zostać 

zgłoszeni przez osoby fizyczne lub prawne oraz Członków Zarządu 

Stowarzyszenia SBP.  

2. Kalendarium Konkursu będzie wyglądało następująco:  

2.1 Zgłaszanie Kandydatur do Konkursu – od 09.01 2023 r. do 31.01. 2023 r. 

2.2 Ogłoszenie pełnej listy nominowanych do Konkursu – 6.02.2023 

2.3 Ogłoszenie finalistów Konkursu – 20.02.2023 

2.4 Ogłoszenie zwycięzców i przyznanie Statuetek – 21.03.2023 

3. Jeden podmiot może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Kandydatów w jednej bądź 

kilku kategoriach. Każda zgłoszona Kandydatura musi zawierać odrębną dokumentację.  

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest terminowe zgłoszenie Kandydatury poprzez 

wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: 

www.sbpolska.pl  

5. Zgłoszenie zostanie przyjęte, jeżeli spełni kryteria formalne:  

5.1 Zgłaszana Kandydatura realizowana była w okresie 01.01.2022-31.12.2022 r.  

5.2 Kandydatura spełnia ramowe kryteria danej kategorii.  

5.3 Weryfikacją zgłoszeń do Konkursu oraz sprawdzaniem ich zgodności                      

z Regulaminem zajmuje się Organizator - Stowarzyszenie Sport Biznes 

Polska. W przypadku niezgodności z kryteriami danej kategorii Organizator 

może zasugerować jej zmianę bądź wycofanie zgłoszenia.  

 



 §4 

KATEGORIE 

1. Nagrody Sport Biznes Polska przyznawane są w 16 kategoriach podzielonych na         

4 sektory:  

1) Sponsoring Sportowy  

I. Sponsor Sportu 2022 roku 

II. Projekt Sponsoringowy 2022 roku  

III. Kampania Marketingowa 2022 roku 

IV. Debiut Sponsoringowy 2022 roku 

 

2) Organizacje Sportowe 

I. Federacja Sportowa 2022 roku  

II. Klub Sportowy 2022 roku  

III. Transformacja cyfrowa 2022 roku 

IV. Liga Sportowa 2022 roku  

   

3) Sport w samorządach 

I. Sportowy Samorząd 2022 roku  

II. Obiekt Sportowy 2022 roku  

III. Ośrodek Sportu 2022 roku  

IV. Lokalna Inicjatywa Sportowa 2022 roku  

 

4) Ogólne:  

I. Sportowy Projekt Społeczny 2022 roku  

II. Esport i Biznes w 2022 roku  

III. Wydarzenie Sportowe 2022 roku  

IV. Nagroda Specjalna SBP – nagroda przyznawana przez Organizatora. 

 

§5 

JURY 

1. Wybór zwycięzców poszczególnych kategorii odbywa się w II etapach:  

1.1 Etap 1 - merytoryczne obrady, podczas których wyłaniani są trzej finaliści w każdej 

kategorii,  



 1.2 Etap 2 - tajne głosowanie online, podczas którego wybierani są zwycięzcy 

poszczególnych kategorii. 

2. W I etapie Nagród Sport Biznes Polska wyboru trzech finalistów w każdej kategorii 

dokonują Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Sport Biznes Polska, tj. eksperci, którzy 

swoje doświadczenie zdobywali pracując w klubach sportowych, agencjach, 

samorządach czy firmach sponsorujących sport. 

3. W II etapie, zwycięzców poszczególnych kategorii wyłania Jury składające się                      

z Członków Rady Programowej Sport Biznes Polska i Członków Zarządu 

Stowarzyszenia Sport Biznes Polska. 

4. Nagroda Specjalna SBP zostaje przyznana przez Organizatora – Stowarzyszenie Sport 

Biznes Polska.  

5. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia decydujący głos ma 

przewodnicząca Stowarzyszenia Sport Biznes Polska.  

6. Członkowie Jury zobowiązani są do nieujawniania wyników obrad i głosowania do 

czasu podania oficjalnej informacji na temat zwycięzców.  

7. Członkowie Jury wstrzymują się od głosu w przypadku Kandydatur, w których 

zachodzi konflikt interesów, tj. współautorstwo w planowaniu i realizacji,                        

udział w projekcie, pokrewieństwo z Podmiotem Zgłaszającym.  

 

§6 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Pełna lista nominowanych, a także finalistów zostanie opublikowana na stronie 

Organizatora: www.sbpolska.pl, a także w mediach społecznościowych.   

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Gali Sport Biznes Polska, która odbędzie 

się 21 marca 2023 r.  

 

§7 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest 

Organizator - Stowarzyszenie Sport Biznes Polska z siedzibą w Poznaniu przy                    

ul. Zwierzynieckiej 10/312, 60-813 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 



 Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000861758; NIP: 7831824687, REGON: 387113900.  

2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji Konkursu. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane dla 

potrzeb organizacyjnych.  

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych, w tym z rozporządzeniem 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) („RODO”) oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie 

ochrony danych osobowych. a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji 

mailowej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 

2002 roku (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). 

4. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym przypadku 

uznania, że doszło do naruszenia jego danych osobowych.  

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Każda 

zmiana będzie miała formę pisemną i będzie publikowana na stronie: www.sbpolska.pl  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zakończenia 

poszczególnych etapów Konkursu.  

3. Naruszenie przez Uczestnika któregoś z punktów Regulaminu uprawnia Organizatora 

do podjęcia decyzji o wykluczeniu Kandydatury z Konkursu.  

4. Wszelkie kwestie nieunormowane w niniejszym Regulaminie, a dotyczące Konkursu 

rozstrzyga Organizator - Stowarzyszenie Sport Biznes Polska.  

5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro SBP: Stowarzyszenie Sport Biznes 

Polska, ul. Zwierzyniecka 10/312, 60-813 Poznań. Osoba kontaktowa: Klaudia 

Czarniecka, e-mail: k.czarniecka@sbpolska.pl, tel. 609 820 044   


