ZARZĄDZENIE NR 5/2019
Burmistrza Miasta Mrągowo
z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie : ustalenia Regulaminu konkursu na Sportowca, Trenera, Sponsora,
Działacza Sportowego, Wolontariusza, Drużynę, Imprezę Sportową i Sportowego
Ambasadora Mrągowa Roku 2018 oraz Najpopularniejszego Sportowca Roku 2018.

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Mrągowie, zarządzam, co następuje :
§ 1. Ustala się Regulamin konkursu na Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego,
Wolontariusza, Drużynę, Imprezę Sportową i Sportowego Ambasadora Mrągowa Roku 2018
oraz Najpopularniejszego Sportowca Roku 2018, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Mrągowo.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2019
Burmistrza Miasto Mrągowo
z dnia 9 stycznia 2019 r.

Regulamin konkursu na Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego,
Wolontariusza, Drużynę, Imprezę Sportową i Sportowego Ambasadora Mrągowa Roku
2018 oraz Najpopularniejszego Sportowca Roku 2018
1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na Sportowca, Trenera, Sponsora,
Działacza Sportowego, Wolontariusza, Drużynę, Imprezę Sportową i Sportowego Ambasadora
Mrągowa Roku 2018 oraz Najpopularniejszego Sportowca Roku 2018.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w ośmiu kategoriach:
1/ Sportowiec Roku 2018
2/ Trener Roku 2018
3/ Sponsor Roku 2018
4/ Działacz Sportowy 2018
5/ Drużyna Roku 2018
6/ Wolontariusz Roku 2018
7/ Sportowy Ambasador Mrągowa Roku 2018
8/ Impreza Sportowa Roku 2018.
3. Zgłoszenia kandydatów:
1/ Kandydatów w wyżej wymienionych kategoriach należy zgłaszać wyłącznie drogą
e-mailową na adres: b.koziatek@ckit.mragowo.pl w terminie do dnia 01.02.2019 r. na
formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszego
Regulaminu.
2/ Formularze powinny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu
zgłaszającego, w przypadku grup nieformalnych przez osobę wypełniającą.
3/ Jeśli kandydatem w konkursie będzie osoba niepełnoletnia, wtedy zgłoszenie następuje za
zgodą opiekuna prawnego. Zgoda opiekuna powinna obejmować udział w konkursie,
zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach konkursu.
4/ Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć minimum 2 zdjęcia kandydata
w wysokiej rozdzielczości (powyżej 300 dpi).
5/ Formularze zgłoszeniowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Kandydatów do poszczególnych kategorii mogą zgłaszać szkoły, stowarzyszenia i kluby sportowe
z terenu miasta Mrągowo, nieformalne grupy sportowe, w których trenują Mrągowianie oraz
Koordynator ds. Sportu, Centrum Kultury i Turystyki. W kategorii Sportowy Ambasador Mrągowa
Roku 2018 prawo zgłoszenia kandydatury przysługuje Referatowi Strategii, Rozwoju i Promocji
w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.
5. Kandydaci nominowani w kategorii Sportowiec Roku powinni spełniać jeden z poniższych
warunków:
• reprezentować Polskę/Region/Mrągowo na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata,
Europy oraz Polski w roku 2018,
• zająć I, II, III lub IV miejsce w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży lub zawodach równoważnych w roku 2018,
• uczestniczyć w mistrzostwach makroregionalnych/wojewódzkich w roku 2018,
• zdobyć tytuł Mistrza Województwa Warmińsko-Mazurskiego – w imprezach organizowanych
przez Polskie Związki Sportowe, Ludowe Zespoły Sportowe lub Szkolny Związek Sportowy,
▪ otrzymać wyróżnienie lub nagrodę Ministra Sportu i Turystyki w roku 2018.
6. Podmioty wskazane w punkcie 4 niniejszego Regulaminu są uprawnione do zgłaszania
maksymalnie dwóch kandydatów na Sportowca Roku 2018, reprezentujących sporty drużynowe lub
jedną sekcję sportową.

7. W następujących kategoriach nominować można:
a) Trener oraz Sponsor Roku 2018 – po dwóch kandydatów,
b) Działacz Sportowy, Drużyna, Wolontariusz, Sportowy Ambasador Mrągowa, oraz Impreza
Sportowa Roku 2018 (z zaznaczeniem, że musi być to impreza organizowana lub
współorganizowana przez szkoły, stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu miasta Mrągowo)
– po jednym kandydacie.
8. Informacja o możliwości składania kandydatur do konkursu wraz z formularzami zgłoszeniowymi
zostanie przesłana, najpóźniej do dnia 11.01.2019 r., szkołom, stowarzyszeniom i klubom
sportowym, mediom działającym na terenie miasta Mrągowo oraz innym podmiotom działającym
w zakresie sportu, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.sportzmieniamragowo.pl w zakładce „Aktualności”.
9. Koordynator ds. Sportu dokona sprawdzenia formularzy zgłoszeniowych pod względem
formalnym. W przypadku braków, podmioty zgłaszające, drogą elektroniczną, zostaną
poinformowane o możliwości ich uzupełnienia, w terminie dwóch dni od otrzymania wezwania.
Z oceny formalnej sporządzony zostanie protokół.
10. Wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach, o których mowa w pkt 2 niniejszego
Regulaminu, dokona Kapituła do spraw wyłonienia Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza
Sportowego, Wolontariusza, Drużyny, Imprezy Sportowej i Sportowego Ambasadora Mrągowa Roku
2018, powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Mrągowo.
11. W skład Kapituły wchodzą:
• dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Mrągowo,
• dwóch przedstawicieli Miejskiego Klubu Sportowego,
• dwóch przedstawicieli Klubu Sportowego „Baza Mrągowo”,
• po jednym przedstawicielu pozostałych stowarzyszeń sportowych,
• po jednym przedstawicielu Kuriera Mrągowskiego, Meloradio i mragowo24.info,
• Koordynator ds. Sportu, który pełni funkcję sekretarza Kapituły.
12. Zgłoszenia kandydatów na członków Kapituły mogą dokonywać podmioty wskazane w punkcie 4
niniejszego Regulaminu do dnia
01.02.2019
r., drogą
e-mailową
na
adres:
b.koziatek@ckit.mragowo.pl.
13. Kapituła nie może liczyć więcej niż 20 osób.
14. W przypadku większej ilości zgłoszonych kandydatów na członków Kapituły, wyboru dokonuje
Burmistrz Miasta Mrągowo, biorąc po uwagę prowadzoną przez kandydata działalność na rzecz
sportu w Mieście.
15. Do zadań Kapituły należy wyłonienie na posiedzeniu, spośród zgłoszonych kandydatur:
Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego, Wolontariusza, Drużyny, Imprezy Sportowej
oraz Sportowego Ambasadora Mrągowa Roku 2018.
16. Posiedzenie Kapituły odbędzie się nie później niż 8 dni, od dnia zakończenia przyjmowania
formularzy zgłoszeniowych, tj. do dnia 08.02.2019. O terminie i godzinie posiedzenia członkowie
Kapituły zostaną poinformowani drogą e-mailową, nie później niż 4 dni przed spotkaniem.

17. Zestawienie kandydatur w kategoriach wskazanych w pkt. 2 Regulaminu wraz z uzasadnieniem,
przekazane zostanie drogą elektroniczną członkom Kapituły nie później niż 3 dni przed
posiedzeniem, w celu umożliwienia szczegółowego zapoznania się z informacjami o kandydatach.

18. Kapituła dokona wyboru Sportowca Roku podczas jednego posiedzenia w dwóch etapach:
• I Etap – członkowie Kapituły w głosowaniu tajnym, dokonują oceny wszystkich spełniających
wymogi formalne kandydatur, w skali od 1 do 10, przy czym określona punktacja może być
przyznana jednorazowo, tj. taka sama ilość punktów nie może być przyznana więcej niż
jednemu kandydatowi. W wyniku czego wyłoniona zostanie pierwsza 10 sportowców
z największą ilością punktów.
• II Etap – Kapituła ponownie w głosowaniu jawnym dokona oceny 10 sportowców wybranych
w I etapie, w skali od 1 do 10, przy czym określona punktacja może być przyznana
jednorazowo, tj. taka sama ilość punktów nie może być przyznana więcej niż jednemu
kandydatowi. Punkty będą sumowane na bieżąco przez sekretarza po oddaniu głosów przez
poszczególnych członków Kapituły. Sportowcem Roku 2018 zostaje kandydat, który uzyskał
największą ilość punktów, przyznanych przez członków Kapituły. W przypadku uzyskania tej
samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, członkowie Kapituły
przeprowadzą ponownie głosowanie jawne nad kandydatami, którzy uzyskali tę samą liczbę
punktów. Wówczas Sportowcem Roku 2018 zostaje kandydat wybrany zwykłą większością
głosów.
19. Wszyscy zgłoszeni kandydaci na Sportowca Roku 2018 oraz Sportowego Ambasadora Mrągowa
Roku 2018 wezmą udział w plebiscytach na Najpopularniejszego Sportowca Roku 2018,
organizowanego przez redakcję „Kuriera Mrągowskiego” oraz Sportowe Odkrycie Roku 2018,
prowadzonego przez portale mragowo24.info i sport.mragowo.pl. Redakcje ponoszą
odpowiedzialność z tego tytułu. Nie przewiduje się możliwości zgłaszania kandydatów tylko do
udziału w Konkursie lub tylko do udziału w Plebiscycie.
20. Osoba wybrana Sportowcem Roku 2018 ma trzy miesiące na zrealizowanie przyznanej nagrody.
21. W celu wyłonienia Trenera Roku 2018, każdy z członków Kapituły musi przyznać punktację 5.
trenerom.
22. Liczba Trenerów, o której mowa w pkt 21, może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych
kandydatur, przy czym dotyczy to tylko sytuacji zgłoszenia mniej niż 5. kandydatów.
23. Punktację przyznaje się w skali 1 do 5, przy czym określona punktacja może być przyznana
jednorazowo, tj. taka sama ilość punktów nie może być przyznana więcej niż jednemu kandydatowi.
24. Trenerem Roku 2018 zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość punktów, przyznanych
przez członków Kapituły.
25. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jednego kandydata, członkowie
Kapituły przeprowadzają głosowanie jawne nad kandydatami, którzy uzyskali te samą ilość punktów.
Wówczas Trenerem Roku 2018 zostaje kandydat wybrany zwykłą większością głosów.
26. Osoba wybrana Trenerem Roku 2018 ma trzy miesiące na zrealizowanie przyznanej nagrody.
27. W celu wyłonienia Sponsora Roku 2018, każdy z członków Kapituły musi przyznać punktację 5.
sponsorom.
28. Liczba Sponsorów, o której mowa w pkt 27, może ulec zmianie w zależności od ilości
zgłoszonych kandydatur, przy czym dotyczy to tylko sytuacji zgłoszenia mniej niż 5 kandydatów.
29. Punktację przyznaje się w skali 1 do 5, przy czym określona punktacja może być przyznana
jednorazowo, tj. taka sama ilość punktów nie może być przyznana więcej niż jednemu kandydatowi.
30. Sponsorem Roku 2018 zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość punktów, przyznanych
przez członków Kapituły.

31. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jednego kandydata, członkowie
Kapituły przeprowadzają głosowanie jawne nad kandydatami, którzy uzyskali te samą ilość punktów.
Wówczas Sponsorem Roku 2018 zostaje kandydat wybrany zwykłą większością głosów.
32. W celu wyłonienia Działacza Sportowego Roku 2018, każdy z członków Kapituły musi przyznać
punktację 3 działaczom.
33. Liczba Działaczy, o której mowa w pkt 32, może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych
kandydatur, przy czym dotyczy to tylko sytuacji zgłoszenia mniej niż 3 kandydatów.
34. Punktację przyznaje się w skali 1 do 3, przy czym określona punktacja może być przyznana
jednorazowo, tj. taka sama ilość punktów nie może być przyznana więcej niż jednemu kandydatowi.
35. Działaczem Sportowym Roku 2018 zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość punktów,
przyznanych przez członków Kapituły.
36. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jednego kandydata, członkowie
Kapituły przeprowadzają głosowanie jawne nad kandydatami, którzy uzyskali te samą ilość punktów.
Wówczas Działaczem Sportowym Roku 2018 zostaje kandydat wybrany zwykłą większością głosów.
37. W celu wyłonienia Wolontariusza Roku 2018, każdy z członków Kapituły musi przyznać
punktację 3 wolontariuszom.
38. Liczba Wolontariuszy, o której mowa w pkt 37, może ulec zmianie w zależności od ilości
zgłoszonych kandydatur, przy czym dotyczy to tylko sytuacji zgłoszenia mniej niż 3 kandydatów.
39. Punktację przyznaje się w skali 1 do 3, przy czym określona punktacja może być przyznana
jednorazowo, tj. taka sama ilość punktów nie może być przyznana więcej niż jednemu kandydatowi.
40. Wolontariuszem Roku 2018 zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość punktów,
przyznanych przez członków Kapituły.
41. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jednego kandydata, członkowie
Kapituły przeprowadzają głosowanie jawne nad kandydatami, którzy uzyskali te samą ilość punktów.
Wówczas Wolontariuszem Roku 2018 zostaje kandydat wybrany zwykłą większością głosów.
42. W celu wyłonienia Drużyny Roku 2018, każdy z członków Kapituły musi przyznać punktację
3 drużynom.
43. Liczba drużyn, o których mowa w pkt 42, może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych
kandydatur, przy czym dotyczy to tylko sytuacji zgłoszenia mniej niż 3 drużyn.
44. Punktację przyznaje się w skali 1 do 3, przy czym określona punktacja może być przyznana
jednorazowo, tj. taka sama ilość punktów nie może być przyznana więcej niż jednej drużynie.
45. Drużyną Roku 2018 zostaje drużyna, która uzyskała największą ilość punktów, przyznanych
przez członków Kapituły.
46. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jedną drużynę, członkowie
Kapituły przeprowadzają głosowanie jawne nad kandydaturami, które uzyskały tę samą ilość
punktów. Wówczas Drużyną Roku 2018 zostaje drużyna wybrana zwykłą większością głosów.
47. W celu wyłonienia Imprezy Sportowej Roku 2018, każdy z członków Kapituły musi przyznać
punktację 3 imprezom.

48. Liczba imprez, o których mowa w pkt 47, może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych
kandydatur, przy czym dotyczy to tylko sytuacji zgłoszenia mniej niż 3 imprez.
49. Punktację przyznaje się w skali 1 do 3, przy czym określona punktacja może być przyznana
jednorazowo, tj. taka sama ilość punktów nie może być przyznana więcej niż jednej imprezie.
50. Imprezą Sportową Roku 2018 zostaje wydarzenie, które uzyskało największą ilość punktów,
przyznanych przez członków Kapituły.
51. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jedną imprezę, członkowie
Kapituły przeprowadzają głosowanie jawne nad kandydaturami, które uzyskały tę samą ilość
punktów. Wówczas Imprezą Sportową Roku 2018 zostaje wydarzenie wybrane zwykłą większością
głosów.
52. W celu wyłonienia Sportowego Ambasadora Mrągowa Roku 2018, każdy z członków Kapituły
musi przyznać punktację 3 kandydatom.
53. Liczba kandydatów, o których mowa w pkt 52, może ulec zmianie w zależności od ilości
zgłoszonych kandydatur, przy czym dotyczy to tylko sytuacji zgłoszenia mniej niż 3 kandydatów.
Podmioty wskazane w punkcie 4 niniejszego Regulaminu nie mogą zgłaszać kandydatów, którzy
w poprzednich latach uzyskali tytuł Sportowego Ambasadora Roku.
54. Punktację przyznaje się w skali 1 do 3, przy czym określona punktacja może być przyznana
jednorazowo, tj. taka sama ilość punktów nie może być przyznana więcej niż jednemu kandydatowi.
55. Sportowym Ambasadorem Mrągowa Roku 2018 zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość
punktów, przyznanych przez członków Kapituły.
56. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jednego kandydata, członkowie
Kapituły przeprowadzają głosowanie jawne nad kandydaturami, które uzyskały tę samą ilość
punktów. Wówczas Sportowym Ambasadorem Mrągowa Roku 2018 zostaje kandydat wybrany
zwykłą większością głosów.
57. Z posiedzenia Kapituły Sekretarz sporządza protokół.
58. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
59. Wyniki konkursu na Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego, Wolontariusza,
Drużynę, Imprezę Sportową i Sportowego Ambasadora Mrągowa Roku 2018 oraz plebiscytu na
Najpopularniejszego Sportowca Roku 2017 i Sportowe Odkrycie Roku 2018 zostaną ogłoszone
podczas IX Gali Sportu w dniu 01.03.2019 r. o godz. 18:00.
60. Udział w konkursie i plebiscycie oznacza zaakceptowanie zapisów niniejszego regulaminu.
61. Komitet Organizacyjny IX Gali Sportu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu,
przy czym zmiana wymaga zgody Burmistrza Miasta Mrągowo.
62. Wszelkich informacji udziela Koordynator ds. Sportu - Pan Bartłomiej Koziatek, Centrum
Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, pok. nr 5, tel. 89 743 3462, kom. 603 628 588.

