Regulamin Konkursu
„SPORTOWIEC ROKU 2017”
I. Organizatorzy
 Starosta Węgorzewski
 Burmistrz Węgorzewa

II. Współorganizatorzy


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie



Węgorzewskie Centrum Kultury

III. Założenia.
1. Konkurs ma na celu :
– wyłonienie i nagrodzenie najlepszych sportowców Powiatu Węgorzewskiego
– popularyzację sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
– zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności sportowych
– przybliżenie sylwetek sportowców Powiatu Węgorzewskiego osiągających wysokie wyniki
sportowe
– promocję osób zasłużonych dla rozwoju sportu i rekreacji w powiecie węgorzewskim
– propagowanie wiedzy na temat kultury sportu i osiągnięć sportowców.
2. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy powiatu węgorzewskiego lub zawodnicy
reprezentujący kluby sportowe powiatu węgorzewskiego w zawodach organizowanych w
kraju i za granicą.
3. Do konkursu kwalifikują się zawodnicy, którzy w roku 2017 zajęli
od I do III w mistrzowskich zawodach wojewódzkich oraz o wyższej randze.

miejsca

4. Kandydatury sportowców, drużyn, trenerów, działaczy i pasjonatów sportu zgłaszają kluby
sportowe, szkoły, instytucje zajmujące się sportem i rekreacją, a także osoby fizyczne.
5. Do konkursu mogą być również zgłoszone
osoby lub zespoły nie zrzeszone
w klubach, które zdobyły spektakularne wyniki sportowe w zawodach krajowych
i zagranicznych lub zasłużyły się w każdy
możliwy sposób do rozwoju sportu
i rekreacji w powiecie węgorzewskim.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach:


Sportowiec Młodzieżowy



Sportowiec Dorosły



Zespół/drużyna



AMBASADOR WĘGORZEWA - medalista Mistrzostw Polski, Europy i Świata lub
wybitny sportowiec promujący Węgorzewo na arenie krajowej lub międzynarodowej.



Najlepszy Trener - osoba systematycznie pracująca ze sportowcami,
dzięki swojemu zaangażowaniu sukcesy sportowe.



Działacz Sportowy – prezesi i działacze klubów sportowych osiągających sukcesy
sportowe.



Pasjonat Sportu – animator, lider , sportowiec amator, organizacja pozarządowa którzy
swoją postawą
i zachowaniem wpływają pozytywnie na inne osoby
i propagują zdrowy styl życia.

osiągająca

IV. Etapy organizacji Konkursu .
I etap – Zgłaszanie kandydatów do konkursu.
II etap – Wyłonienie najlepszych kandydatów w poszczególnych kategoriach przez
członków Jury, składającego się z przedstawicieli Organizatorów i przedstawicieli
klubów sportowych. Rozstrzygnięcie członków Jury jest ostateczne.
III etap – Uroczyste podsumowanie konkursu poprzez organizację Gali „Sportowiec Roku
2017”, podczas której Mistrzowie Powiatu Węgorzewskiego otrzymują
pamiątkowe statuetki, medale „MISTRZ SPORTU 2017” ,nagrody i wyróżnienia.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Termin zgłaszania kandydatów do konkursu „Sportowiec Roku 2017” upływa
22 grudnia 2017 r. (piątek).
2. Zgłoszenia powinny być przesłane na piśmie z pieczątką i podpisem zgłaszającego, pocztą
elektroniczną (skan) promocja@powiatwegorzewski.pl, pocztą tradycyjną bądź dostarczone
osobiście do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Węgorzewie lub pokoju nr 32. Do
pisemnego zgłoszenia lub maila należy dołączyć zdjęcia w zapisie elektronicznym
prezentujące kandydata/drużynę/zespół.
3. Osobą odpowiedzialną za gromadzenie informacji i organizację konkursu ze strony Starostwa
Powiatowego w Węgorzewie jest Barbara Dawcewicz – Pełnomocnik Starosty ds. promocji,
kontaktów zagranicznych i sportu, pok. 32, tel. 87 4277660; kom 663745828 lub 734437135;
e-mail; promocja@powiatwegorzewski.pl .
4. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu ze strony Urzędu Gminy Węgorzewo jest
Mariusz Niedziółka - Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji, tel. 87 4285234; kom.
507049843; Grzegorz Pykała tel. 797710102; e- mail: osir@wegorzewo.pl .
VI. Organizacja Gali „Sportowiec Roku 2017”.
Gala „Sportowiec Roku 2017” odbędzie się w 08 lutego 2018 r. (czwartek), godz. 17:00
w Węgorzewskim Centrum Kultury w Sali Widowiskowej.
Podczas uroczystej Gali odbędą wystąpienia zaproszonych gości, część artystyczna, prezentacja
osiągnięć poszczególnych Mistrzów Powiatu Węgorzewskiego wręczenie nagród i wyróżnień
w poszczególnych kategoriach konkursu „Sportowiec Roku 2017”, a także tradycyjnie poczęstunek
dla uczestników Gali „ Sportowiec Roku 2017” w formie szwedzkiego stołu ( napoje zimne i gorące,
ciasto, słodycze, owoce) .
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