REGULAMIN
PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ PASJONAT SPORTOWEJ POLSKI
1.

Wyróżnienie „Pasjonat Sportowej Polski” przyznawane jest przez Kapitułę Wyróżnienia Pasjonat
Sportowej Polski w ramach Programu „budujemy Sportową Polskę”.
Kapitule przewodniczy Andrzej Supron, polski zapaśnik, mistrz świata i Europy, wicemistrz
olimpijski.

2.

Celem przyznawania tytułu „Pasjonat Sportowej Polski” jest propagowanie na forum ogólnopolskim
osób - lokalnych autorytetów, które swoją postawą mogą być wzorem do naśladowania dla innych.

3.

Wyróżnienie może otrzymać osoba, która w szczególny sposób jest zaangażowana w działalność
miasta, gminy, powiatu na rzecz rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i sportu
powszechnego.
Pasjonat Sportowej Polski to osoba, która:
- działa na rzecz sportu dzieci i młodzieży
- aktywizuje inne środowiska, a poprzez swoje działania może być przykładem dla innych
- wykazuje się ponadprzeciętną aktywnością w promocji sportowego współzawodnictwa, zdrowego
stylu życia
- prowadzi działalność na rzecz sportowej aktywizacji osób niepełnosprawnych w mieście/gminie
- jest organizatorem i inicjatorem wydarzeń sportowych oraz programów prosportowych
- jest autorytetem dla mieszkańców, uczniów, sportowców.

4.

Laureaci Wyróżnienia Pasjonat Sportowej Polski otrzymują medale oraz certyfikaty.
MEDAL BRĄZOWY Pasjonat Sportowej Polski
MEDAL ZŁOTY Pasjonat Sportowej Polski dla SENIORÓW. Otrzymuje osoba, która spełnia warunki
w pkt. 3 i jest w wieku: kobiety 60+, mężczyźni 65+

5.

Poprzez wyróżnienie „Pasjonata Sportowej Polski” Klub Sportowa Polska wskazuje również na te
samorządy, które tworzą właściwy klimat dla działalności osób zaangażowanych w rozwój sportu
i rekreacji.

6.

Kandydatów do wyróżnienia nominują:
- przedstawiciele władz administracyjnych miast, gmin, powiatów, ośrodków sportu i rekreacji oraz
klubów sportowych i inne instytucje związane ze środowiskiem sportowym. Nominacja musi
zawierać uzasadnienie ponadprzeciętnej aktywności kandydata, informacje dotyczące jego
działalności, jak również ocenę jego pracy przez nominującego.
- Ambasadorzy Sportowej Polski
- Zarząd Klubu Sportowa Polska

7.

Podstawą oceny kandydata są informacje zawarte w ankiecie weryfikacyjnej, wypełnionej
i przesłanej do biura Klubu Sportowa Polska przez nominującego oraz uzasadnienie nominacji.

8.

Przy ocenie kandydata brane są pod uwagę informacje zawarte w ankiecie np.:
- okres pracy/działalności na rzecz rozwoju sportu
- pełniona funkcja
- obszar aktywności realizowany przez Kandydata
- ukończone szkolenia
- zdobyte certyfikaty
- sukcesy sportowe kandydata
- sukcesy sportowe podopiecznych
- udział i zaangażowanie w realizację projektów, inicjatyw na rzecz rozwoju sportu w regionie.

9.

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy przesłać faksem na numer 22 244 24 64 lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: biuro@sportowapolska.eu

10.

Kandydaci zgłoszeni do tytułu „Pasjonat Sportowej Polski” będą poddani ocenie przez Kapitułę
Wyróżnienia.

11.

Klub Sportowa Polska w przypadku wątpliwości może poprosić nominującego o przesłanie
dodatkowych informacji o kandydacie.

12.

Wszyscy kandydaci wyróżnieni tytułem „Pasjonata Sportowej Polski” zostaną uhonorowani
specjalnymi medalami oraz certyfikatami Klubu Sportowa Polska podczas oficjalnej uroczystości,
która odbędzie się jesienią 2018 roku w Warszawie. Szczegółowe informacje o Pasjonatach i ich
sportowych osiągnięciach pojawią się na stronie internetowej www.sportowapolska.eu,
www.facebook/KlubSportowaPolska, jak również w newsletterze Klubu i publikacji Klubu
Sportowa Polska.

12.

Opłata regulaminowa wynosi 2300 zł netto i jest wnoszona przez nominującego po zakończeniu
procesu weryfikacyjnego. W przypadku zgłoszenia kolejnego kandydata przez jedną instytucję
opłata wynosi 1800 zł netto. W przypadku odnowienia tytułu (odnowienie możliwe po pięciu
edycjach) opłata wynosi 1150 zł netto.

13.

Obsługę merytoryczną procesu wyłaniania i przyznawania wyróżnień zapewnia Klub Sportowa
Polska. Obsługę organizacyjną, finansową oraz promocję Konkursu „Pasjonat Sportowej Polski”
prowadzi Acrux Sp. o.o. - firma administrująca Klubem Sportowa Polska z siedzibą w Warszawie,
działająca pod adresem: 04-832 Warszawa, ul. Patriotów 174 wpisana do rejestru przedsiębiorców
pod nr KRS 0000185493, posiadająca: NIP: 556-10-02-045, REGON: 090514022

Warszawa, 7 grudnia 2017 roku

www.sportowapolska.eu

