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Regulamin plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY 

  

 § 1. Postanowienia ogólne  

  

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady plebiscytu  

Rzeszowscy Siłacze, to MY   

2. Plebiscyt realizowany jest przez Fundację ,,APROBATA’’ we współpracy z 

Urzędem Miasta Rzeszowa zwaną dalej „Organizatorem”. Plebiscyt jest 

organizowany w ramach projektu pt.:,,Rzeszów przyjazny osobom z 

niepełnosprawnością’’ realizowany w okresie od 01.03.2022 r. do 15.12. 2022 r.,  

w ramach Umowy nr 12/2022 zawartej w dniu 22 marca 2022 r.,  

pomiędzy Fundacją ,, APROBATA’’, a Gminą Miasto Rzeszów.  

Projekt,, Dofinansowano z budżetu Miasta Rzeszowa. 
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3. Celem plebiscytu jest wyróżnienie osób z niepełnosprawnościami, którzy 

pomimo swojej niepełnosprawności realizują swoje pasje, nie poddają się 

przeciwnościom losu. Wspieramy integrację w życiu społecznym oraz dążymy do 

przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, a także poprawy 

atrakcyjności Rzeszowa jako miasta przyjaznego dla wszystkich grup społecznych.  

4. Duży nacisk kładziemy na pokazanie społeczeństwu pozytywnego wizerunku 

osób z niepełnosprawnościami, że wszyscy są jego integralna częścią i powinni 

cieszyć się pełnym uczestnictwem w życiu rodzinnym i społecznym. 

5. Plebiscyt skierowany jest do mieszkańców miasta Rzeszowa oraz uczniów 

placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeszowa. posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności, rzeszowskich instytucji publicznych  

i niepublicznych ( takich jak Domy Pomocy Społecznej, Domy Seniora) , sektora 

pozarządowego wspierającego osoby z niepełnosprawnościami (takich jak Warsztaty 

Terapii Zajęciowych) zainteresowanych zgłoszeniem kandydata do uzyskaniem 

Statuetki okolicznościowej i Certyfikatu Rzeszowscy Siłacze, to MY, zwanego dalej 

certyfikatem.  

6. Plebiscyt obejmuje swoim zasięgiem Gminę Miasto Rzeszów.  

 

§ 2. Warunki udziału w plebiscycie 

  

1. Statuetka okolicznościowa i Certyfikat Rzeszowscy Siłacze, to MY 

przyznawany jest w czterech kategoriach: 

I Dzieci i młodzież do 18 roku życia 

II Kobiety 

III Mężczyźni 

IV Społecznik osoba z niepełnosprawnością   

2.  W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden laureat oraz wyróżnienia. 

Laureat otrzymuje statuetkę okolicznościową i certyfikat. Osoba wyróżniona 

certyfikat. 
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3. Zgłoszenie kandydata do Statuetki okolicznościowej i Certyfikatu następuje 

na podstawie formularza zgłoszeniowego, którego treść określona została w 

formularzu zgłoszeniowym do plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY 2022 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin i formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

znajduje się: 

a. do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora 

https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-

rzeszowscy-silacze-to-my/ 

b. do pobrania w wersji papierowej w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej 

Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16 w Rzeszowie. W godzinach 

poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 17.00. 

5. Zgłoszenie może być dokonane indywidualnie, przez rodzica/opiekuna, 

instytucje wspierającą działania osoby z niepełnosprawnościami, organizację 

pozarządową. 

6. Warunkiem udziału w plebiscycie jest zgłoszenie kandydatury w terminie  

od 15 września 2022 do 05 listopada 2022  

7. Zgłoszenia można dokonać poprzez; 

a. złożenie do urny- skrzynki wypełnionego i podpisanego formularza wraz z 

załącznikami, w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Polityki 

Społecznej Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16 w Rzeszowie. W 

godzinach poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 

17.00. Przesłanie prezentacji multimedialnej/filmu nagrany smartfonem 

przedstawiające kandydata oraz temat zgłoszenia, na adres e-mail  

biuro@fundacjaaprobata.org.pl;  

b. przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 

wraz z załącznikami na adres e-mail: biuro@fundacjaaprobata.org.pl;  

8. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji 

opisanych w formularzu zgłoszeniowym, w tym ich autentyczności. 

9. Do formularza zgłoszeniowego obligatoryjnie należy złożyć: 

https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-rzeszowscy-silacze-to-my/
https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-rzeszowscy-silacze-to-my/
mailto:biuro@fundacjaaprobata.org.pl
mailto:biuro@fundacjaaprobata.org.pl
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a. orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzone za zgodność z oryginałem 

b. prezentację multimedialną/film nagrany smartfonem przedstawiające 

kandydata oraz temat zgłoszenia, (obligatoryjnie nagranie do 3 minut, które 

zostanie wykorzystane do zaprezentowania kandydata ) 

10. Do formularza zgłoszeniowego dodatkowo można złożyć: 

a. zdjęcia wykonanych prac, 

b. wycinki prasowe,  

c. inne stanowiące uzupełniające źródło informacji o kandydacie i jego 

osiągnięciach. 

11. Statuetkę okolicznościową i Certyfikat będzie przyznawać powołana specjalnie 

do tego celu przez organizatora Kapituła. 

12. Kapituła składa się z trzech osób. 

a. Pani Natalia Hul z Biura rzecznika ds. osób niepełnosprawnych przy 

Prezydencie Miasta Rzeszowa 

b. Pani Bernadetta Szczypta redaktorka Polskiego Radia Rzeszów 

c. Pan Krystian Nowak reprezentujący organizację Portal Rampa – pokonujemy 

bariery  

13. Rozpatrzenie zgłoszeń nastąpi najpóźniej w terminie do dnia  

15 listopada 2022 r.   

14. Informacje o laureatach plebiscytu umieszczone zostaną na: 

a. stronie internetowej Organizatora https://fundacjaaprobata.ippez.pl/, 

https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-

rzeszowscy-silacze-to-my/ 

b. nagranie z III Debaty ,,Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnością’’ 

zostanie zamieszczone na Kanale YouTube Fundacji Aprobata 

https://www.youtube.com/channel/UC4JwC48J2vngphhspNMCB5A  

c. mediów społecznościach Fb Fundacja Aprobata 

https://fundacjaaprobata.ippez.pl/
https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-rzeszowscy-silacze-to-my/
https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-rzeszowscy-silacze-to-my/
https://www.youtube.com/channel/UC4JwC48J2vngphhspNMCB5A
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d. komunikatach (przekazach) prasowych lokalnych stacji radiowych 

e. strony internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, PFRON Oddział Podkarpacki 

f. stronach internetowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami m.in. 

www.rampa.net.pl Portal Rampa - pokonujemy bariery z siedzibą w Rzeszowie, FB 

Ramap – pokonujemy bariery, Instagram Portal Rampa 

g. mediach społecznościowych Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

15. Wyróżnieni w kategoriach I, II, III i IV uzyskują:  

• możliwość posługiwania się certyfikatem Rzeszowscy Siłacze, to MY,  

• Statuetkę okolicznościową 

16. Przebieg wydarzenia III Debaty ,,Rzeszów przyjazny osobom z 

niepełnosprawnością’’ gdzie nastąpi prezentacja laureatów, osób wyróżnionych i 

wręczania Statuetki okolicznościowej wraz z Certyfikatem, będzie utrwalany za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w wydarzeniu laureat, 

osoba wyróżniona wyrażą zgodę na wykorzystanie z imienia i nazwiska, w tym 

rozpowszechnianie przez Fundację ,,APROBATA’’ jego wizerunku, utrwalonego w 

trakcie wydarzenia.  

17. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  

17.1  Administratorem zgromadzonych danych osobowych na podstawie 

składanych formularzy przesłanych przez Zgłaszającego (indywidualnie, osoba z 

niepełnosprawnością, rodzic, opiekun, instytucja, organizacja pozarządowa, 

instytucja wspierająca działania osoby z niepełnosprawnościami) kandydata jest 

Fundacji ,, APROBATA’’ z siedzibą w Rzeszowie ul. Boh. Westerplatte 3/35, 35-040 

Rzeszów. 

Możecie się z nami Państwo skontaktować w związku z przetwarzanymi przez 

Fundację Państwa danymi osobowymi (przekazanymi do Fundacji) za pomocą: 

adresu e-mail: biuro@fundacjaaprobata.org.pl, 

mailto:biuro@fundacjaaprobata.org.pl
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numeru telefonu 605 638 882  

17.2 Dane osobowe, zgromadzone na podstawie składanych formularzy 

zgłoszeniowych, będą przetwarzane w celu realizacji projektu pt.: ,,Rzeszów 

przyjazny osobom z niepełnosprawnością’’ realizowany w okresie od 01.03.2022 r. 

do 15.12. 2022 r., w ramach Umowy nr 12/2022 zawartej w dniu 22 marca 2022 r., 

pomiędzy Fundacją ,, APROBATA’’, a Gminą Miasto Rzeszów” w tym w 

szczególności:  

 przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i ich weryfikacji oraz rejestracji osób 

fizycznych, rodziców, opiekunów, organizacji pozarządowych, instytucji 

wspierających działania osoby z niepełnosprawnościami. Danych osobowych 

kandydata, a także na ogłoszenie z imienia i nazwiska laureatów, osób 

wyróżnionych na stronie internetowej Organizatora 

(https://fundacjaaprobata.ippez.pl/, 

https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-

rzeszowscy-silacze-to-my/ i w przekazach (komunikatach) prasowych (artykuł 6 

ustęp 1 litera a RODO),  

 a także do prawnie uzasadnionych interesów Fundacji jakimi może być obrona 

i dochodzenie roszczeń w przypadku gdy takie się pojawią oraz spełnienia 

obowiązków prawnych (artykuł 6 ustęp 1 litera f oraz c RODO).  

17.3 Zgłaszający będący osobą fizyczną/rodzicem/opiekunem/organizacją 

pozarządową/instytucją wspierająca działania osoby z niepełnosprawnościami, 

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w związku ze zgłoszeniem kandydata 

do udziału w Plebiscycie poprzez podpisanie oświadczenia zgodnego z treścią 

określoną w pkt 1, 2, 3 formularza zgłoszeniowego.   

17.4 Zgłaszający może w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie 

podanych danych osobowych. Rezygnacja zgłaszającego następuje poprzez 

pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji doręczone na adres: 

Organizatora ul. Boh. Westerplatte 3/35, 35-040 Rzeszów lub za pomocą adresu e-

mail: biuro@fundacjaaprobata.org.pl,. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

https://fundacjaaprobata.ippez.pl/
https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-rzeszowscy-silacze-to-my/
https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-rzeszowscy-silacze-to-my/
mailto:biuro@fundacjaaprobata.org.pl
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17.5 Kandydat, będący osobą fizyczną wyraża zgodę na udział w Plebiscycie 

poprzez podpisanie oświadczenia zgodnego z treścią określoną w pkt 2 formularza 

zgłoszeniowego. Brak przekazania do Fundacji podpisanego oświadczenia 

uniemożliwi Fundacji przetwarzanie danych osobowych Kandydata i tym samym 

zarejestrowanie zgłoszenia do udziału w plebiscycie.  

17.6 Kandydat może w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie 

podanych danych osobowych. Rezygnacja kandydata następuje poprzez pisemne 

oświadczenie o chęci rezygnacji z udziału w Plebiscycie doręczone na adres: 

Organizatora ul. Boh. Westerplatte 3/35,35-040 Rzeszów lub za pomocą e-mail: 

biuro@fundacjaaprobata.org.pl. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

17.7 Laureat może w dowolnym czasie samym wycofać zgodę na przetwarzanie 

podanych danych osobowych w postaci jego wizerunku, poprzez przekazania 

pisemnej informacji na adres: Organizatora ul. Boh. Westerplatte 3/35,35-040 

Rzeszów, lub za pomocą e-mail: biuro@fundacjaaprobata.org.pl Nie ma to wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.  

17.8 Osoba wyróżniona może w dowolnym czasie samym wycofać zgodę na 

przetwarzanie podanych danych osobowych w postaci jego wizerunku, poprzez 

przekazania pisemnej informacji na adres: Organizatora ul. Boh. Westerplatte 

3/35,35-040 Rzeszów, lub za pomocą e-mail: biuro@fundacjaaprobata.org.pl Nie ma 

to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

17.9 Państwa dane mogą zostać udostępnione w szczególności:  

 Gminie Miasto Rzeszów w ramach realizowanego projektu pt.: ,,Rzeszów 

przyjazny osobom z niepełnosprawnością’’ realizowany w okresie od 

01.03.2022 r. do 15.12. 2022 r., w ramach Umowy nr 12/2022 zawartej w 

dniu 22 marca 2022 r., 

 podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy 

Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz 

mailto:biuro@fundacjaaprobata.org.pl
mailto:biuro@fundacjaaprobata.org.pl
mailto:biuro@fundacjaaprobata.org.pl
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podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 

osobowych.  

17.10 Państwa dane będą przechowywane przez okres:   

  Kandydaci - do momentu wycofania zgody oraz wygaśnięcia 

obowiązków prawnych (np. przedawnienia roszczeń – 6 lat).  

 Laureaci - przez 6 lat. Okres ten wynika z przepisów prawa (ustawa o 

rachunkowości i Kodeks cywilny).  

 Osoba wyróżniona przez 6 lat. Okres ten wynika z przepisów prawa 

(ustawa o rachunkowości i Kodeks cywilny). 

 Zgłaszający: do momentu wycofania zgody oraz wygaśnięcia 

obowiązków prawnych (np. przedawnienia roszczeń – 6 lat).  

17.11 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, macie prawo do:  

uzyskania dostępu do swoich danych, żądania niezwłocznego sprostowania swoich 

danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne, 

żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, 

powiadomienia przez Administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa 

dane o zmianach dokonanych przez Państwa w danych osobowych (sprostowanie, 

usuniecie, ograniczenie), żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych; żądania przenoszenia danych.  

17.12 Dane kandydatów pozyskiwane są od osób fizycznych, instytucji, organizacji, 

zainteresowanych uzyskaniem Statuetki okolicznościowej i Certyfikatu Rzeszowscy 

Siłacze, to MY. 

17.13 Macie również Państwo prawo do zgłoszenia się do Fundacji, jeżeli macie 

zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez Fundacje Państwa danych, a także do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa).  

§ 3. Postanowienia końcowe  

 Regulamin plebiscytu znajduje się: 



 

Regulamin plebiscytu Rzeszowscy Siłacze, to MY  2022 

 
 

St
ro

n
a9

 

  na stronie internetowej https://fundacjaaprobata.ippez.pl/. , 

https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-

rzeszowscy-silacze-to-my/ 

 w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. 

Kopernika 16 w Rzeszowie. 

1) Wszystkie pytania dodatkowe należy kierować na adres: 

biuro@fundacjaaprobata.org.pl 

 

https://fundacjaaprobata.ippez.pl/
http://www.potrafiepomoc.org.pl/
https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-rzeszowscy-silacze-to-my/
https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/plebiscyt-rzeszowscy-silacze-to-my/
mailto:biuro@fundacjaaprobata.org.pl

