
Załącznik do zarządzenia
„AMBASADORZY KRAKOWSKIEGO SPORTU” – PROMOCJA MIASTA
KRAKOWA PRZEZ KRAKOWSKIE DRUŻYNY KLUBOWE I KRAKOWSKICH
SPORTOWCÓW

REGULAMIN
§ 1

1. Działania promocyjne pn. „Ambasadorzy Krakowskiego Sportu” świadczone przez 
krakowskie drużyny klubowe i krakowskich sportowców, mogą być zlecane w oparciu 
o umowy cywilnoprawne krakowskim sportowcom (zawodniczce/zawodnikowi 
wyczynowemu lub zawodniczce/zawodnikowi niepełnosprawnemu) lub krakowskim 
klubom sportowym (drużynom klubowym) wybranym w postępowaniu 
przeprowadzonym przez Komisję powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Krakowa w oparciu o niniejszy Regulamin.
2. Udział w działaniach promocyjnych może zgłosić indywidualnie sportowiec tj.
zawodniczka/zawodnik wyczynowy lub zawodniczka/zawodnik niepełnosprawny, 
który łącznie spełnia następujące warunki:
a) uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego, mieszczącą
się w ramach programu Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
b) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Gmina Miejska Kraków,
c) nie może być członkiem innego klubu, mającego siedzibę poza Krakowem,
d) posiada aktualną kartę zgłoszenia bądź inny dokument uprawniający do udziału 
we współzawodnictwie sportowym w okresie realizacji działań promocyjnych,
e) w roku przyznania środków na realizację działań promocyjnych lub w latach 2017-
2018 uzyskał co najmniej jeden medal, w co najmniej jednej z imprez – Igrzyska
Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa 
Świata lub Uniwersjada,
f) jest członkiem kadry olimpijskiej lub paraolimpijskiej w danej dyscyplinie sportu.
3. Udział w działaniach promocyjnych może zgłosić klub sportowy imieniem drużyny
sportowej, który łącznie spełnia następujące warunki:
a) ma siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
b) prowadzi drużynę klubową na poziomie Ekstraklasy lub I Ligi,
c) posiada umowę/y na transmisje telewizyjne meczów zgłaszanej drużyny klubowej.
4. Członek kadry narodowej, będący uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw 
Świata, Mistrzostw Europy. Akademickich Mistrzostw Świata lub Uniwersjady może 
uczestniczyć w działaniach promocyjnych „Ambasadorzy Krakowskiego Sportu”, 
jeżeli zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do 
Igrzysk Olimpijskich albo programu przygotowań do Mistrzostw Świata, Mistrzostw 
Europy, Akademickich Mistrzostw Świata lub Uniwersjady, opracowanego przez 
właściwy dla danej dyscypliny Polski Związek Sportowy oraz do udziału w tych 
zawodach oraz spełni kryteria określone niniejszym Regulaminem.

§ 2
1. Wniosek o udział w działaniach promocyjnych „Ambasadorzy krakowskiego 
sportu” może złożyć sportowiec (zawodniczka/zawodnik) w imieniu własnym lub klub 
sportowy imieniem drużyny klubowej.
2. Wniosek składany przez sportowca (zawodnika/zawodniczkę) powinien zawierać:
1) imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika,
2) dokument potwierdzający przynależność zawodniczki/zawodnika do klubu
sportowego,
3) opis osiągnięć medalowych zawodniczki/zawodnika,
4) dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia zawodniczki/zawodnika,



poświadczone przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy,
5) harmonogram udziału zawodniczki/zawodnika w imprezach międzynarodowych
rangi mistrzowskiej,
6) konkretne propozycje sposobu realizacji działań promocyjnych pn. „Ambasadorzy
krakowskiego sportu” przez zawodniczkę/zawodnika np.:
a) ekspozycja logo miasta na stroju sportowym,
b) ekspozycja logo miasta na sprzęcie sportowym,
c) ekspozycja logo miasta w obiektach sportowych klubu, jego stronach 
internetowych i klubowych profilach w mediach społecznościowych po uzgodnieniu z 
upoważnionym przedstawicielem klubu,
d) ekspozycja logo miasta na profilach własnych zawodniczki/zawodnika w mediach 
społecznościowych,
7) propozycję wyceny usługi promocyjnej,
8) zobowiązanie zawodnika/zawodniczki do informowania o okolicznościach
uniemożliwiających realizację działań promocyjnych „Ambasadorzy krakowskiego
sportu”.
3. Wniosek składany przez klub sportowy powinien zawierać:
1) nazwę i siedzibę klubu,
2) nazwę drużyny klubowej i dyscyplinę sportu,
3) opis osiągnięć medalowych drużyn klubowych – potwierdzenie gry na poziomie
Ekstraklasy lub I Ligi,
4) dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia drużyny klubowej, poświadczone
przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy,
5) zobowiązanie klubu do publicznego informowania w oficjalnych źródłach przekazu
o udziale w działaniach promocyjnych pn. „Ambasadorzy krakowskiego sportu”,
6) potwierdzenie umowy ze stacją telewizyjną na transmisje meczów drużyny
klubowej, w realizacji działań promocyjnych pn. „Ambasadorzy krakowskiego
sportu” (w przypadku sportów zespołowych),
7) konkretne propozycje sposobu realizacji działań promocyjnych pn. „Ambasadorzy
krakowskiego sportu” przez drużynę klubową, np.:
a) ekspozycja logo miasta na strojach drużyny klubowej,
b) ekspozycja logo miasta na sprzęcie sportowym drużyny klubowej,
c) ekspozycja logo miasta w obiektach sportowych klubu, jego stronach 
internetowych i klubowych profilach w mediach społecznościowych po uzgodnieniu z 
upoważnionym przedstawicielem klubu,
d) ekspozycja logo miasta na profilach własnych klubu sportowego/ drużyny 
sportowej w mediach społecznościowych,
8) propozycję wyceny usługi promocyjnej,
9) zobowiązanie klubu sportowego do informowania o okolicznościach
uniemożliwiających realizację działań promocyjnych „Ambasadorzy krakowskiego
sportu”.
4.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Klub sportowy musi złożyć oddzielny wniosek dla każdej ze swoich drużyn 
klubowych.

§ 3
1. Oceny formalnej wniosków oraz wyboru ofert spełniających kryteria regulaminowe 
działań promocyjnych „Ambasadorzy krakowskiego sportu” dokona Komisja 
powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa, zwana dalej Komisją.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki



2) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej,
3) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych,
4) Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa,
5) Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa,
6) przedstawiciel Rady ds. Sportu przy Prezydencie Miasta Krakowa.
3. Przewodniczącego Komisji oraz skład Komisji wyznacza Prezydent Miasta 
Krakowa.
4. Prace Komisji organizuje Przewodniczący Komisji, który zwołuje posiedzenia 
zgodnie z harmonogramem przyjętym na pierwszym posiedzeniu. Z posiedzeń 
Komisji sporządzany jest pisemny protokół.
5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w składzie co 
najmniej trzech członków. Każdy członek Komisji posiada 1 głos, a w przypadku 
wątpliwości decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji.
6. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
7. Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Wydział Sportu UMK.
8. Zadaniem Komisji jest analiza zgłoszonych wniosków pod kątem spełniania 
wymogów formalnych oraz wybór ofert spełniających kryteria działań promocyjnych 
„Ambasadorzy krakowskiego sportu”.
9. Ustalenia  Komisji  konkursowej  dotyczące  wyboru ofert, które  wezmą   udział  w
działaniach promocyjnych „Ambasadorzy krakowskiego sportu” pozwolą na zlecenie 
realizacji działań promocyjnych przez zawodniczkę/zawodnika bądź klub sportowy 
poprzez zawarcie stosownej umowy cywilnoprawnej, w terminie zgodnym z 
harmonogramem prac Komisji.

§ 4
Ustala się kryteria oceny wniosków i ofert zgłoszonych w konkursie „Ambasadorzy
krakowskiego sportu” stanowiące załącznik Nr 2 do Regulaminu.

§ 5
Zasady dotyczące umów na realizację usługi promocyjnej „Ambasadorzy 
krakowskiego sportu” przez sportowców lub kluby sportowe:
1) umowy zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż do 15 grudnia 2019 roku.
2) umowy podlegają weryfikacji poprzez składanie przez zawodnika/zawodniczkę
kwartalnych sprawozdań z realizacji umowy, a w przypadku umów zawieranych
przez klub sportowy dwukrotnych okresowych sprawozdań z realizacji umowy,
3) wynagrodzenie nie podlega waloryzacji,
4) wypłata wynagrodzenia następuje z dołu, po akceptacji sprawozdania z realizacji
przedmiotu umowy,
5) umowa zawarta z zawodnikiem/zawodniczką będzie rozwiązana jeżeli:
a) nie realizuje umowy na świadczenie usług promocyjnych „Ambasadorzy
krakowskiego sportu”,
b) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego kadry narodowej, której jest
członkiem,
c) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego
polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez inne 
właściwe stowarzyszenie,
d) został wypożyczony lub zmienił przynależność klubową, stając się członkiem
klubu mającego siedzibę poza Gminą Miejską Kraków,
e) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego
związku sportowego,
f) nie realizuje programu szkoleniowego kadry narodowej, której jest członkiem.
6) umowa zawarta z klubem sportowym będzie rozwiązana:



a) jeżeli nie realizuje umowy na świadczenie usług promocyjnych „Ambasadorzy
krakowskiego sportu”,
b) jeżeli zostanie zerwana umowa na transmisje w stacjach telewizyjnych,
c) jeżeli drużyna klubowa w 2019 r. spadnie z I Ligi.

§ 6
1. Łączna wartość umów na realizację działań promocyjnych „Ambasadorzy 
krakowskiego sportu” nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w planie 
finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok.
2. Zawodniczka/zawodnik oraz drużyna nie mogą korzystać z innych miejskich 
programów promocyjnych.
3. Wykaz podmiotów uczestniczących w działaniach promocyjnych pn. 
„Ambasadorzy krakowskiego sportu” (zawodniczek/zawodników, klubów 
sportowych/drużyn klubowych) oraz wysokość przyznanych środków finansowych 
związanych z realizacją działań promocyjnych przez krakowskie drużyny klubowe i 
krakowskich sportowców, będzie każdorazowo ogłaszana w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa.


