
ZARZĄDZENIE NR 280/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia Konkursu Sportowiec Roku Gminy Staszów 2016” 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.
U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.1)) zarządzam, co następuje:

§1.  1.  Przeprowadzić konkurs pn.”Sportowiec Roku  Gminy Staszów 2016”.

2.  Formułę konkursu,  o którym mowa w ust.  1,  określa Regulamin Konkursu ”Sportowiec Roku

Gminy Staszów 2016”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.  Zgłoszenia  kandydatów  będą  przyjmowane  na  formularzu,  który  stanowi  załącznik  nr 2  do

zarządzenia.

§ 2. Kapitułę Konkursową stanowią członkowie Miejskiej Rady Sportu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu

Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Staszów
  /-/ mgr Leszek Kopeć

1) Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz 1579.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 280/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 16 grudnia 2016 roku

Regulamin konkursu pn. „Sportowiec Roku Gminy Staszów 2016”

1. Niniejszy  Regulamin określa zasady,  zakres i tryb przeprowadzenia konkursu pn. „Sportowiec Roku Gminy

Staszów 2016”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w  kategoriach:

     Sport szkolny (szkoły podstawowe i gimnazjum):

1) Sportowiec roku 2016,

2) Trener roku 2016.

       Sport klubowy:

1) Sportowiec roku,

2)  Trener roku 2016.

3. Liczba nominowanych sportowców w powyższych kategoriach  jest nieograniczona. 

4. Kandydaci  mogą być zgłaszani do dnia 27 stycznia 2017 roku.

5. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia indywidualne zawodników.

6. Zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie internetowej

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie  www.staszow.pl w zakładce sport. Zgłoszenia należy składać w biurze

podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

7. Zarządzenie  wraz  z  regulaminem oraz  formularzem  zgłoszeniowym  zostanie  przesłane,  najpóźniej  do  dnia

30 grudnia 2016 roku stowarzyszeniom, klubom sportowym, placówkom oświatowym oraz innym podmiotom

działającym w zakresie sportu, jak również zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy

w Staszowie.

8. Powołania Kapituły konkursowej dokonuje  Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

9. W skład Kapituły wchodzą członkowie Miejskiej Rady Sportu.

10.  Do zadań Kapituły należy :

 ocena formalna  zgłoszeń kandydatów,

 ocena merytoryczna kandydatów celem wyłonienia laureatów.

11. Kapituła wyłoni po 10 najlepszych sportowców oraz 5 trenerów z każdej z dwóch kategorii. 

12. W kategorii  sportu  szkolnego  prawo  zgłaszania  mają  zawodnicy  biorący  udział  w  zawodach  na  szczeblu

wojewódzkim i wyższym.

13. W kategorii sportu klubowego  może startować każdy, posiadający licencję właściwego związku sportowego.

14. Liczba sportowców, o której mowa w pkt 11, może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych kandydatur,

przy czym dotyczy to tylko sytuacji zgłoszenia mniej niż 10 kandydatów. 

15. W przypadku uzyskania tej  samej  ilości  punktów przez więcej  niż jednego kandydata,  członkowie Kapituły

przeprowadzają głosowanie jawne nad kandydatami, którzy uzyskali tę samą ilość głosów.

16. W celu  wyłonienia  Trenera  Roku  2016  każdy  z  członków  Kapituły  musi  przyznać  punktację  5  trenerom

i 10 sportowcom zgłoszonym w kategorii, przyznając odpowiednio od 1 do 5 oraz od 1 do 10 punktów.

17. Liczba  nominowanych  sportowców,  o  których  mowa w pkt  13,  może ulec  zmianie  w  zależności  od  ilości

zgłoszonych kandydatur, przy czym dotyczy to tylko sytuacji zgłoszenia mniej niż 10 kandydatów. 

18. Kandydat może być zgłoszony tylko do jednej kategorii, natomiast  jeżeli zawodnik posiada licencję klubową

http://www.staszow.pl/


może startować tylko w kategorii sportu klubowego.

19. Kapituła ma możliwość wyróżnienia  trenerów i sportowców nie zgłoszonych w kategoriach, o których mowa

w pkt 2, których działalność i wyniki przyczyniły się do popularyzacji kultury fizycznej oraz promocji Gminy

Staszów.

20. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.

21. Decyzja Kapituły jest ostateczna.

22. Wyniki konkursu na Sportowca, Trenera Roku Gminy Staszów 2016 zostaną ogłoszone podczas Gali Sportu.

23. Udział w konkursie i plebiscycie oznacza zaakceptowanie zapisów niniejszego Regulaminu.

24. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Staszów
     /-/ mgr Leszek Kopeć


