REGULAMIN PLEBISCYTU

SPORTOWY BRZEG DOLNY 2019
NA NAJLEPSZEGO I NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA, TRENERA, NADZIEJĘ SPORTU
ORAZ ORGANIZACJĘ PROPAGUJĄCĄ SPORTOWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA

Postanowienia ogólne
1. Plebiscyt na Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Nadzieję Sportu Gminy Brzeg
Dolny 2019 roku oraz Organizację Propagującą Sportowy i Aktywny Tryb Życia (zwany dalej
„Plebiscytem”) organizowany jest przez Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym,
redakcję dwutygodnika „Panorama Brzegu Dolnego” oraz Referat Promocji i Informacji Urzędu
Miejskiego w Brzegu Dolnym, zwanych dalej „Organizatorami”.
2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania oraz werdyktem Kapituły –
najlepszego sportowca, trenera i nadziei sportu, oraz przyznanie nagrody specjalnej dla osoby
wyróżnionej (bez nominacji) za pracę na rzecz rozwoju lokalnego sportu, lub za szczególne osiągnięcia
sportowe (wyboru dokona Kapituła), oraz najpopularniejszego sportowca, trenera, nadziei sportu,
organizacji propagującej sportowy i

aktywny tryb życia (wybór zostanie dokonany za pomocą

głosowania SMS; przez organizację należy rozumieć podmioty, które mają zarejestrowaną działalność
lub biorą udział w cyklicznych rozgrywkach, ale też stowarzyszenia nie będące klubami sportowymi,
np. siłownie, kluby fitness, organizacje, które służą lokalnej społeczności poprzez aktywne
organizowanie czasu wolnego).
3. Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane na stronie www.brzegdolny.pl. Lista
kandydatów będzie emitowana w dwutygodniku samorządowym „Panorama Brzegu Dolnego”, na
stronie www.brzegdolny.pl oraz na oficjalnym profilu Facebook Gminy Brzeg Dolny.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwać będzie Kapituła Plebiscytowa (zwana dalej
„Kapitułą”).
5. Skład Kapituły zostanie ustalony przez Organizatora.
6. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Plebiscyt składa się z trzech etapów:
a. zbieranie kandydatur w kategorii Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca, Trenera, Nadziei
Sportu oraz Organizacji Propagującej Sportowy i Aktywny Tryb Życia,
b. głosowanie drogą SMS na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Nadzieję Sportu Roku 2019, oraz
na Organizację Propagującą Sportowy i Aktywny Tryb Życia.

c. wybór przez Kapitułę Najlepszego Sportowca, Trenera i Nadziei Sportu oraz przyznanie nagrody
specjalnej za całokształt pracy na rzecz lokalnego sportu.
Zbieranie kandydatur
8. Zbieranie kandydatur do tytułu Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca, Trenera, Nadziei Sportu
(dzieci do lat 15) oraz organizacji sportowej Gminy Brzeg Dolny 2019 roku odbywać się będzie do 19
lutego 2020 r.
a. Kandydatów zgłaszają kluby i organizacje sportowe.
9. Kandydata lub organizację do Plebiscytu należy zgłosić za pomocą odpowiednich formularzy.
Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres plebiscyt@brzegdolny.pl
10. Pełne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
a. wypełniony komputerowo formularz,
b. 1-3 fotografie zgłaszanego sportowca przesłane drogą elektroniczną na adres plebiscyt@brzegdolny.pl
c. podpisaną przez kandydata lub właściciela organizacji zgodę na udział w Plebiscycie oraz akceptacja
regulaminu. Skan dokumentu należy wysłać na adres plebiscyt@brzegdolny.pl.
d. wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
11. Za ostateczny kształt listy nominowanych odpowiada Kapituła. Kandydaci, którzy znajdą się na liście
nominowanych, zobowiązani są do udzielenia wywiadów i nadesłania informacji oraz fotografii
niezbędnych do stworzenia opisu sylwetki kandydata.
Głosowanie
12. Głosowanie rozpocznie się w dniu 24 lutego 2020 r., a zakończy się w dniu 6 marca 2020 r. Ogłoszenie
wyników na łamach dwutygodnika Panorama Brzegu Dolnego odbędzie się 12 marca 2020 roku.
Nagrody, o których mowa w pkt 17 i 18, zostaną wręczone podczas uroczystej gali.
Sposoby głosowania
13. W wydaniach dwutygodnika „Panorama Brzegu Dolnego” oraz na stronie www.brzegdolny.pl
opublikowana zostanie lista nazwisk sportowców, trenerów, nadziei sportu, organizacji (dalej:
„Nominowani”), ustalona przez Kapitułę na podstawie zgłoszeń, które wpłyną do Organizatora.
14. Głosowanie na Najpopularniejszych odbywać się będzie drogą SMS.
15. Głosowanie drogą SMS rozpocznie się 24 lutego 2020 r. i będzie trwać do 6 marca 2020 r.
16. Głosujący wybiera jednego sportowca, trenera, nadzieję sportu oraz organizację z listy
nominowanych.

Nagroda dla Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca 2019 roku
17.

Nominowani, którzy uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu SMS, otrzymają tytuł:

Najpopularniejszego Sportowca, Najpopularniejszego Trenera, Najpopularniejszej Nadziei Sportu,
Najpopularniejszej Organizacji Propagującej Sportowy i Aktywny Tryb Życia- Gminy Brzeg Dolny 2019
r., nagrodę oraz dyplom.
18.

Nominowani, którzy uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu Kapituły, otrzymają tytuł

Najlepszego Sportowca, Trenera oraz Nadziei Sportu Gminy Brzeg Dolny 2019 r., nagrodę oraz dyplom.
19.

Kandydaci zgłoszeni do Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla

potrzeb niezbędnych do przeprowadzania Plebiscytu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Postanowienia końcowe
20. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
21. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z
dniem ich opublikowania.
22. Wszelkie uwagi związane z nieprzestrzeganiem regulaminu należy zgłaszać pisemnie do
Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem
wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem najpóźniej do 14 dni od
daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Kapituła w terminie 14
dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Kapituły rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
23. O uroczystej gali na której zostaną wręczone nagrody zwycięzcom plebiscytu uczestnicy zostaną
poinformowani pisemnie oraz drogą elektroniczną.

WYBÓR KAPITUŁY

WYBÓR DROGĄ GŁOSOWANIA SMS

NAJLEPSZY SPORTOWIEC

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC

NAJLEPSZY TRENER

NAJPOPULARNIEJSZY TRENER

NADZIEJA SPORTU

NAJPOPULARNIEJSZA NADZIEJA SPORTU

NAGRODA SPECJALNA

NAGRODA DLA ORGANIZACJI

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur Kapituła wybierze Najlepszych: sportowca,
trenera i nadzieję sportu, oraz przyzna nagrodę specjalną (nominować będą członkowie
Kapituły) za całokształt pracy na rzecz lokalnego sportu.
Jednocześnie wszystkie zgłoszone kandydatury wezmą udział w plebiscycie w głosowaniu
SMS na najpopularniejszego: sportowca, trenera, nadzieję sportu oraz organizację propagującą
sportowy i aktywny tryb życia.
Niewykluczone, że wybór Kapituły będzie taki sam jak wybór dokonany za pomocą
głosowania SMS. Wówczas zwycięzca otrzyma podwójny tytuł.

