
REGULAMIN PROGRAMU „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DZIENNIKARZEM SPORTOWYM” 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Program „I ty możesz zostać dziennikarzem sportowym” to cykl 15 warsztatów (dalej 
nazywanych „Warsztatami”), prowadzonych przez Michała Pola i skierowanych do dzieci i 
młodzieży w wieku szkolnym, z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz ze szkół z oddziałami 
integracyjnymi. 

2. Organizatorem Warsztatów „I ty możesz zostań dziennikarzem sportowym” jest Fundacja Altera 
Vita z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411 z numerem KRS 0000850015 (dalej: 
„Organizator”). 

3. Zasady i warunki uczestnictwa w Programie określa niniejszy Regulamin - dalej zwany: 
„Regulaminem”.  

§2 

CEL WARSZTATÓW 

Celem Warsztatów jest promowanie wśród dzieci aktywności fizycznej oraz wiedzy o sporcie, a także 
przybliżenie im zawodu dziennikarza sportowego, co ma na celu zachęcić je do podążania za swoimi 
marzeniami i wyrównania szans w życiu zawodowym. Warsztaty mają charakter integracyjny i 
pozwalają na wspólne uczestnictwo oraz zabawę dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich 
pełnosprawnych kolegów i koleżanek. 

§3 

UCZESTNICY 

Program „I ty możesz zostać dziennikarzem sportowym” skierowany jest do podmiotów, pracujących 
z dziećmi i młodzieżą, spełniającą warunki uczestnictwa o których mowa w § 1 Regulaminu, a więc 
szkół, klubów sportowych, organizacji społecznych czy grup nieformalnych zrzeszających dzieci i 
młodzież w wieku szkolnym, z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz ze szkół i placówek z 
oddziałami integracyjnymi. 

§4  

PROWADZĄCY 

Warsztaty poprowadzi Michał Pol, prezes zarządu Fundacji Altera Vita, jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych dziennikarzy sportowych w Polsce, wieloletni redaktor naczelny „Przeglądu 
Sportowego”, współzałożyciel „Kanału Sportowego” jak i własnego kanału i bloga „Polsport”. 
Dodatkowo a]aché prasowy reprezentacji Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio De Janeiro w 
2016 roku, jak i na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku. 

§5  

OPIS WARSZTATÓW 

1. Warsztaty zostaną przeprowadzone dla poszczególnych grup uczestników w formie 
jednodniowych warsztatów teoretycznych i praktycznych, realizowanych w formie online poprzez 
wskazaną przez Organizatora aplikację do przeprowadzenia wideokonferencji, aby zapewnić 
uczestnikom maksimum bezpieczeństwa. Warsztaty potrwają maksymalnie 3-4 godziny i będą 
składać się z prelekcji Michała Pola oraz pracy w grupie pod okiem opiekuna, po zakończeniu 
łączenia online.  
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2. Warsztaty będą realizowane w formie online, co oznacza, że warunkiem uczestnictwa w 
Warsztatach jest posiadanie dostępu do Internetu oraz sprzętu i oprogramowania 
komputerowego pozwalającego na dołączenie do wideokonferencji na pladormie wskazanej przez 
Organizatora (Microsoe Teams lub podobnej).  

§6 

HARMONOGRAM PROGRAMU 

Warsztaty będą odbywały się w okresie od kwietnia 2021 r.  do grudnia 2021 r., z wyłączeniem 
miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień). Terminy poszczególnych Warsztatów będą na bieżąco 
ustalane przez Organizatora w porozumieniu z uczestnikami. 

§7 

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU 

1. W ramach Programu odbędzie się 15 Warsztatów, co oznacza możliwość udziału w Programie 
maksymalnie 15 grup uczestników.  

2. Do Programu mogą zgłaszać się grupy liczące minimum 10, a maksymalnie 50 uczestników. 

3. Udział grupy uczestników w Programie zgłasza jej opiekun, czyli nauczyciel, rodzic, trener lub inna 
osoba pełnoletnia.  

4. Udział w Programie wymaga dokonania zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, numer telefonu 
zgłaszającego oraz deklarowaną liczbę uczestników w ramach danej grupy wraz z odpowiedzią na 
pytanie konkursowe „dlaczego to właśnie naszą grupę powinien wybrać Michał Pol?”. 

5. Zgłoszenia grupy uczestników należy dokonać w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres 
mailowy biuro@altera-vita.pl w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. 

6. Zgłoszenia do Programu będą każdorazowo oceniane przez powołaną przez Organizatora komisję. 

7. W skład komisji zostanie powołany Michał Pol oraz dwóch przedstawicieli Organizatora.  

8. Ocenie komisji będzie podlegała udzielona w zgłoszeniu odpowiedź na pytanie wskazane w ust. 4 
powyżej, pod kątem jej oryginalności i kreatywności. 

9. Na podstawie dokonanej oceny Komisja zdecyduje w przedmiocie zakwalifikowania bądź 
niezakwalifikowania danej grupy uczestników do Programu. 

10.O zakwalifikowaniu do udziału w Programie bądź niezakwalifikowaniu do udziału w Programie, 
Organizator poinformuje dokonującego zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną, w ciągu 14 dni 
od daty przesłania zgłoszenia. 

§8 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Programu na potrzeby Programu 
jest Organizator. 

2. Osoby dokonujące zgłoszenia do Programu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i 
upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów realizacji 
Programu. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 2 powyżej w sprawach związanych z jej danymi osobowymi może 
skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany w §9 ust. 2. 

4. Osoba, o której mowa w ust. 2 powyżej może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we 
wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych i 
może to zrobić: 
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o listownie, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa; 

o elektronicznie, na adres: iod@uodo.gov.pl. 
5. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie umożliwienie zgłaszającemu 

udział w Programie udziału w Programie. Organizator przetwarza następujące dane osobowe: 
• imię lub imiona; 
• nazwisko; 
• numer telefonu. 

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających grupę uczestników 
do Programu do celów uczestnictwa w Programie jest art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 6 ust. 1 lit. 
f) 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 – „RODO”). 

2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do udziału w Programie. 
Każdy dokonujący zgłoszenia do Programu może w każdej chwili wycofać zgodę na 
przetwarzanie jego danych w celu udziału w Programie. Osoba, która wycofała zgodę nie 
bierze udziału w Konkursie, a jej dane zostaną usunięte. 

3. Osobie, o której mowa w ust. 2 powyżej przysługują następujące prawa związane z 
przetwarzaniem przez Organizatora jego danych: 
• prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych; 
• prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo 

do uzupełnienia danych niekompletnych, które są w posiadaniu Organizatora; 
• prawo usunięcia danych osobowych, 
• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• prawo do przeniesienia danych osobowych – prawo przekazania danych, będących w 

posiadaniu Organizatora do innej organizacji; 
• prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), w przypadku 
stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania przez dokonującego zgłoszenia 
udziału w Programie jego danych osobowych; 

• prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez 
wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

• prawo do sprzeciwu.  
4. Prawa wymienione powyżej mogą być realizowane w każdym czasie. 
5. Z żądaniami w zakresie przysługujących mu praw dokonujący zgłoszenia do programu może 

wystąpić, korzystając z danych kontaktowych podanych w ust. 3. 
6. Organizator może udostępniać dane osobowe o których mowa w niniejszym paragrafie w 

ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które są niezbędne do prowadzenia działań 
związanych z Programem. Działania będą wykonywane na zlecenie w zakresie ściśle 
określonym przez Organizatora. Podmioty wykonujące te działania są zobowiązane do 
przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, co jest weryfikowane przez 
Organizatora. Organizator może przekazywać dane osobowe o których mowa w niniejszym 
paragrafie również organom publicznym na zasadach przewidzianych obowiązującymi 
przepisami prawa powszechnego. 
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7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Programu, 
a także po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych  
z Programem. 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Program nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani powiązany z portalem 
społecznościowym na którym udostępniany jest Regulamin. 

2. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu jest Organizator. Kontakt do 
Organizatora: biuro@altera-vita.pl, tel. 516 942 491.
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