
Na podstawie par. 24 ust. 5 pkt. 11 Statutu AZS 
Zarząd Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala:

Regulamin przyznania w 2021 r. nagród sportowych Klubu Uczelnianego AZS
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla najlepszych STUDENTÓW – SPORTOWCÓW

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 

§1
Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klub – Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
2) Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
3) Student – sportowiec będący studentem Uniwersytetu,
4) AMP 2021 – Akademickie Mistrzostwa Polski w 2021 r.

2. Klub ogłasza przyznanie w 2021 r. nagród sportowych dla najlepszych Studentów.
3. Nagrody mają charakter jednorazowy. 

§2
Ogólne zasady przyznania nagrody

1. Nagrody przyznaje Kapituła.
2. W  skład  Kapituły  wchodzą  członkowie  Zarządu  Klubu  oraz  przedstawiciel  władz

Uniwersytetu. 
3. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Kapituła ma prawo nie podawać uzasadnienia podjętych decyzji. 
5. Przyznanie  nagrody  stanowi  wyraz  uznania  dla  prezentowanego  poziomu sportowego  

i  osiągnięć  w  danej  dyscyplinie  sportu  w  AMP  2021  oraz  jest  formą  pomocy  dla
podniesienia poziomu wyszkolenia.  

6. Klub uprawniony jest do rozpowszechniania informacji o przyznanych nagrodach oraz ich
laureatach za pośrednictwem środków masowego przekazu, na co Student wyraża pisemną
zgodę w formie stosownego oświadczenia.

§3
Kryteria formalne

1. Nagroda może być przyznana Studentom, którzy spełnili łącznie następujące warunki: 
1) na dzień przyznania nagrody:

- posiadają status studenta Uniwersytetu,
- są aktualnymi członkami Klubu,

2) zdobyli medal w konkurencjach lub w grach zespołowych liczonych do Klasyfikacji
Medalowej AMP 2021, 
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3) przestrzegają  zasad  fair  play  w  sporcie,  zachowują  nienaganną  postawę  moralną  
i obywatelską oraz dbają o dobre imię Uniwersytetu.

2. Nagroda przyznawana jest w 3 grupach, w których różnicowanie występuje pod względem
zdobytego medalu.

§4
Wysokość nagrody

1. Nagrody wypłacane są w równowartości kwoty odpowiadającej sumie kwot przypisanych
do zdobytych medali w AMP 2021 zgodnie z poniższą tabelą, z zastrzeżeniem ust. 2. 

Grupa Medal
złoty

Medal
srebrny

Medal
brązowy

Grupa I 1500 zł 1000 zł 500 zł
Grupa II 600 zł 500 zł 400 zł
Grupa
III

600 zł 500 zł 400 zł

2. Nagroda może zostać przyznana do kwoty łącznej nieprzekraczającej wysokości 3800 zł 
w jednym roku.

3. Przyznane nagrody opodatkowane są zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze
zm.).

§5
Przydział dyscyplin i konkurencji AMP do grup

1. Do Grupy I należą indywidualni medaliści w klasyfikacji generalnej AMP 2021.
2. Do grupy II należą medaliści zespołowi lub drużynowi w następujących konkurencjach: 

1) Aerobik sportowy – para, trójka, 
2) Brydż sportowy – para, team (4os),  
3) Biegi Przełajowe (5K lub 5M),
4) Karate WKF – kumite drużynowe (4K lub 4M) oraz kata drużynowe (3K lub 3M), 
5) Lekka atletyka – sztafeta 4x100m (4K lub 4M) oraz 4x400 (4K lub 4M), punktacja

drużynowa 20 najlepszych wyników,
6) Narciarstwo (3K lub 3M)
7) Pływanie – sztafeta 4x50m dowolnym (4K lub 4M) oraz 4x50m zmiennym (4K lub

4M), punktacja drużynowa 20 najlepszych wyników
8) Siatkówka plażowa – para, 
9) Snowboard (3K lub 3M),
10) Strzelectwo Sportowe (5 osób),
11) Szachy – drużyna (6os),  
12) Szermierka (6 osób),
13) Wioślarstwo (dwójka, ósemka),
14) Wspinaczka Sportowa (2K lub 3M)
15) Żeglarstwo – załoga (3-4os), 
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16) Trójbój siłowy (3K lub 5M), 
17) Judo (8 osób),
18) Ergometr Wioślarski (3K lub 5M).

3. Do  Grupy  III  należą  medaliści  gier  zespołowych  (dotyczy  zawodników  w  ilości
wynikającej ze składu drużyny): 
1) Badminton (3-5K + 3-5M), 
2) Futsal (5-14K lub 5-14M), 
3) Koszykówka 3x3 (3-4K lub 3-4M),
4) Koszykówka (5-14K lub 5-14M), 
5) Piłka nożna K i M (11-18), 
6) Piłka ręczna (7-14K lub 7-14M), 
7) Piłka siatkowa (6-14K lub 6-14M), 
8) Tenis (3-5K lub 3-5M), 
9) Tenis stołowy (3-5K lub 3-5M), 
10) Unihokej (6-12 osób).

§6
Dane osobowe

1. W  ramach  realizacji  niniejszego  regulaminu  dochodzi  do  przetwarzania  danych
osobowych Studentów.

2. Administratorem  danych  osobowych  Studentów  pozostaje  Klub,  który  przedstawi
Studentom stosowną klauzulę informacyjną.

3. W związku z faktem, iż przyznane nagrody zostaną wypłacone przez Uniwersytet, Klub
udostępni niezbędne dane osobowe Studentów laureatów na rzecz Uniwersytetu.

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 3 Administratorem danych osobowych Studentów jest
Uniwersytet  Medyczny,  który  na  podstawie  art.  14  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679 (RODO) 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), dalej RODO, przekazuje Studentom do zapoznania poniższą klauzulę
informacyjną:
I. Dane Administratora Danych Osobowych (ADO): Uniwersytet  Medyczny w Łodzi,  

90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4.
II. Dane Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@umed.lodz.pl, 0422725211 

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania:
• wypłata nagrody na rzecz Studenta – art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO;
• realizacja obowiązku sprawozdawczego w zakresie podatku dochodowego – art.  6  

ust. 1 lit. c RODO,
IV. Odbiorcy  danych  osobowych:  podmioty  uprawnione  na  podstawie  obowiązujących

przepisów prawa oraz podmioty, którym ADO może powierzyć przetwarzanie danych
osobowych,  w  ramach  prowadzonej  działalności,  w  szczególności:  dostawcy  usług
prawnych i doradczych, informatycznych itd. przy zapewnieniu adekwatnych środków
bezpieczeństwa przez odbiorców danych osobowych. 
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V. Przekazywanie  danych  osobowych  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy:  ADO nie
przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:
• powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa,  w  tym  w  szczególności  w  zakresie

przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz archiwizacji dokumentów,
VII. Prawa związane z danymi osobowymi:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Podstawa  obowiązku  podania  danych  osobowych:  Podanie  danych  osobowych  jest
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III.

IX. Informacja  o  zautomatyzowanym  podejmowaniu  decyzji  i  profilowaniu:  W ramach
działalności  ADO  związanej  z  niniejszym  Porozumieniem  nie  dochodzi  do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.

X. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, nr NIP,
nr rachunku bankowego,

XI. Źródło pozyskania danych: Klub. 

§7
Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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