Regulamin Konkursu
„MISTRZ SPORTU 2021”
I. Organizatorzy:
• Starosta Węgorzewski
• Burmistrz Węgorzewa

II. Współorganizatorzy:
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie

III. Założenia:
1. Konkurs ma na celu realizację zapisów Programu w zakresie realizacji zadań
dotyczących sportu i rekreacji w Powiecie Węgorzewskim na lata 2021-2025 tj. celu
szczegółowego 3.2 Promowanie sportu i rekreacji oraz osiągnięć sportowych
społeczeństwa powiatu węgorzewskiego, 3.2.1 Organizacja konkursu i gali „Mistrz
Sportu”, przyjętego Uchwałą XXXVI/169/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia
28.10.2021r .
2. Ponadto 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.
3. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy powiatu węgorzewskiego lub zawodnicy
reprezentujący kluby sportowe powiatu węgorzewskiego w zawodach organizowanych
w kraju i za granicą.
4. Do konkursu kwalifikują się zawodnicy, którzy w roku 2021 zajęli miejsca
od I do III w zawodach rangi mistrzostw województwa oraz o wyższej randze.
5. Kandydatury sportowców, drużyn, trenerów, działaczy i pasjonatów sportu zgłaszają
kluby sportowe, szkoły, instytucje zajmujące się sportem i rekreacją, a także osoby
fizyczne.

6. 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.
7. Komisja konkursowa może zaproponować swoich kandydatów szczególnie
zasłużonych dla rozwoju sportu w powiecie węgorzewskim w każdej kategorii
konkursu.
8. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach:
•

Sportowiec Młodzieżowy

•

Sportowiec Dorosły

•

Zespół/drużyna

•

AMABASADOR WĘGORZEWA – wybitny sportowiec promujący powiat
węgorzewski na arenie krajowej lub międzynarodowej.

•

Najlepszy Trener – osoba systematycznie pracująca ze sportowcami, którzy
dzięki pracy i zaangażowaniu trenera osiągają sukcesy sportowe.

•

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

•

Pasjonat Sportu – min. organizacja pozarządowa, animator, lider, sportowiec
amator, który swoją postawą i zachowaniem wpływa pozytywnie na inne osoby
i propaguje zdrowy styl życia.

IV. Etapy organizacji Konkursu:
I etap

– Zgłaszanie kandydatów do konkursu.

II etap – Wyłonienie najlepszych kandydatów w poszczególnych kategoriach przez
członków komisji konkursowej wskazanej przez Starostę Węgorzewskiego
i Burmistrza Węgorzewa, składającej się z przedstawicieli Organizatorów
i przedstawicieli Klubów Sportowych. Rozstrzygnięcie konkursu przez członków
komisji jest ostateczne.
III etap – Uroczyste podsumowanie konkursu przez Organizatorów oraz przekazanie
Mistrzom Powiatu Węgorzewskiego pamiątkowych statuetek, medali „MISTRZ
SPORTU 2021”, nagród rzeczowych i wyróżnień. Nagrody przekażą Organizatorzy
na wcześniej umówionych spotkaniach, które odbędą się w klubach, gdzie trenują
poszczególni uczestnicy Konkursu.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Termin zgłaszania kandydatów do konkursu „MISTRZ SPORTU 2021” upływa
14 stycznia 2022 r.
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. Do
pisemnego zgłoszenia lub maila należy dołączyć zdjęcia w zapisie elektronicznym
prezentujące kandydata/drużynę/zespół.
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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.: 663 745 828 lub 734 437 135; e-mail: promocja@powiatwegorzewski.pl .
4. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu ze strony Urzędu Gminy Węgorzewo
jest
Mariusz Niedziółka – Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji,
mariusz.niedziolka@wegorzewo.pl , tel.: 87 428 52 34; kom.: 507 049 843; Grzegorz
Pykała: e- mail: grzegorz.pykala@wegorzewo.pl; kom.: 797 710 102.

VI. Uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu „MISTRZ SPORTU 2021”:
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną coroczna Gala „MISTRZ SPORTU ” nie
odbędzie się w tradycyjnej formie. Celem nagrodzenia laureatów konkursu zostaną
zorganizowane oddzielne spotkania podczas, których Organizatorzy przekażą nagrody
rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursu „MISTRZ SPORTU 2021”.
Fotorelacja z podsumowania konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych
Organizatorów oraz portalach społecznościowych m.in. FB.
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