
REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ

1.   Wyróżnienie „boisko na medal”, zwane w dalszej
      części Regulaminu „wyróżnieniem”, przyznawane
      jest przez Klub Sportowa Polska zwany dalej KSP.
2.   Wyróżnienie przyznawane jest w ramach
      Programu „budujemy Sportową Polskę”.
3.   Do wyróżnienia mogą być zgłaszane boiska
      różnego typu: piłkarskie, wielofunkcyjne, typu
      „Orlik”, z nawierzchnią sztuczną (trawa
       syntetyczna, poliuretan), naturalną, zwane
       w dalszej części Regulaminu „boiskami”, które
       spełniają kryteria określone w niniejszym
       Regulaminie.
4.    Boiska mogą być zgłaszane do wyróżnienia przez:
        1. Inwestorów publicznych - miasta, gminy, powiaty.
        2. Inwestorów prywatnych.
        3. Administratorów obiektów sportowych - ośrodki
            sportu i rekreacji, kluby sportowe, zwanych w 
            dalszej części Regulaminu „zgłaszającymi”,  na 
            warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
5.     Każde wyróżnione boisko może być oznakowane
        przez zgłaszającego specjalną tablicą informacyjną
        „boisko na medal” dostarczoną przez KSP. 
        Wzór tablicy stanowi załącznik nr 1.
6.     Celem przyznawania Wyróżnień jest:
         1. Wyłonienie obiektów, które są eksploatowane
             zgodnie z ich przeznaczeniem oraz regularnie
             pielęgnowane, a przez to trwałe i przyjazne dla
             użytkownika.
         2. Promocja inwestorów i administratorów, którzy
              w profesjonalny sposób zarządzają infrastrukturą
              sportową i stosując dobre praktyki, 
              w odpowiedzialny  sposób gospodarują         
              środkami publicznymi.
         3.  Wzmacnianie indywidualnych działań      
              promocyjnych miast, gmin i powiatów.
         4.  Wyróżnienie zarządców obiektów, którzy 
              promują  rozwój sportu i rekreacji 
              poprzez organizację  różnorodnych wydarzeń 
              o charakterze  sportowo-rekreacyjnym,   
              udostępnianie obiektu grupom zorganizowanym,
              klubom sportowym, dzieciom i młodzieży.
          5. Wskazanie tych miast, gmin i powiatów, które
              umiejętnie łączą budowę i modernizację bazy
              sportowej z aktywną eksploatacją istniejących
              obiektów, która stanowi element polityki

        
        prosportowej i prozdrowotnej samorządu.
7.     O przyznaniu wyróżnienia decyduje ocena stanu
        technicznego boiska, a w szczególności
        nawierzchni, oraz złożenie deklaracji
        przeprowadzania regularnych czynności
        pielęgnacyjnych i konserwacyjnych.
8.     Zgłaszający wraz z formularzem zgłoszenia
        zawierającym deklarację stosowania dobrych
        praktyk przesyła w formie elektronicznej minimum
        6 zdjęć obrazujących aktualny stan boiska.
9.     Zgłaszający może zgłosić do wyróżnienia więcej
        niż jedno boisko.
10.   W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego  boiska,
         zgłaszający przedkłada formularz  zgłoszeniowy
         i dokumentację zdjęciową  oddzielną  dla każdego      
         boiska. 
11.   Wyróżnienie przyznawane jest dla danego
         boiska na rok kalendarzowy.
12.    W przypadku rażącej niezgodności między stanem
         faktycznym boiska w okresie, na który zostało
         przyznane wyróżnienie, a złożoną deklaracją
         stosowania dobrych praktyk, KSP zastrzega sobie 
         prawo do odebrania wyróżnienia „boisko na medal”.
13.    Lista wyróżnionych boisk wraz z danymi
         zgłaszającego zostanie podana do publicznej
         wiadomości za pośrednictwem mediów.
14.   KSP, dla wzmocnienia społecznego przekazu
         i promocji wyróżnienia „boisko na medal” może
         pozyskiwać do współpracy patronów, instytucje
         publiczne, organizacje społeczne, media oraz
         podmioty gospodarcze.
15.   Regulaminowa opłata weryfikacyjna wynosi
         1.550 zł (jeden tysiąc, pięćset pięćdziesiąt) złotych
         plus 23% VAT dla każdego boiska i wnoszona jest przez
         zgłaszającego po zakończeniu procesu
         weryfikacyjnego.
16.   Obsługę merytoryczną procesu wyłaniania
         i przyznawania wyróżnień zapewnia Klub
         Sportowa Polska. Obsługę organizacyjną,
         finansową oraz promocję programu „boisko na
         medal” prowadzi ACRUX Sp. z o.o. – firma
         administrująca Klubem Sportowa Polska. 
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