
*Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2023 

Burmistrza Biskupca z dnia 17.01.2023 r. 

 

REGULAMIN GALI SPORTU 2022 – spotkania z osobami wyróżniającymi się 

osiągnięciami sportowymi, szkoleniowymi i działalnością na rzecz sportu  

w gminie Biskupiec 

§1 

Organizatorem uroczystego spotkania z osobami wyróżniającymi się osiągnięciami 

sportowymi, szkoleniowymi i działalnością na rzecz sportu w gminie Biskupiec pn. „GALA 

SPORTU 2022” jest Burmistrz Biskupca. 

§2 

1. Spotkanie ma na celu wyrazić uznanie dla Mieszkańców Miasta  i Gminy, którzy w sposób 

szczególny reprezentują nasze środowisko osiągając wysokie wyniki sportowe, szkoleniowe 

oraz propagują uprawianie sportu. 

2. Aby otrzymać nominację do „GALI SPORTU 2022” konieczne jest spełnienie co najmniej  

jednego z poniższych warunków: 

1) w kategorii SPORTOWIEC 

a) reprezentowanie Polski w Mistrzostwach Świata lub Europy, 

b) zajęcie I – VI miejsca w mistrzostwach Polski lub równoważnych (młodsze kategorie 

wiekowe), 

c) zajęcie I – III miejsca w mistrzostwach międzywojewódzkich lub makroregionalnych 

młodzików, 

d) zajęcie I – III miejsca w mistrzostwach makroregionalnych, 

e) zdobycie tytułu Mistrza Województwa Warmińsko-Mazurskiego – w imprezach 

organizowanych przez Polskie Związki Sportowe, Ludowe Zespoły Sportowe lub Szkolne  

Zespoły Sportowe 

f) otrzymanie wyróżnienia lub nagrody przyznanego przez właściwego ministra,  

g) zdobycie I - III miejsca w mistrzostwach Polski w pozostałych imprezach sportowych 

organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia. 



W formularzu zgłoszeniowym należy uporządkować osiągnięcia sportowe od najważniejszych 

(najwyższych rangą) do najmniejszych.  

2) w kategorii TRENER mogą być zgłaszane osoby, których działalność trenerska przyczyniła 

się do odnoszenia sukcesów przez zawodnika. 

3) w kategorii WYDARZENIE SPORTOWE mogą być zgłaszane te wydarzenia i inicjatywy, 

które w sposób szczególny wyróżniają się (m.in. pod względem organizacyjnym, rangi, 

oryginalności) w kalendarzu wydarzeń gminy Biskupiec. 

4) w kategorii DZIAŁACZ SPORTOWY mogą być zgłaszane osoby, których działalność 

przyczyniła się do rozwoju sportu w gminie, propagowania aktywności fizycznej, polepszania 

warunków do uprawiania sportu w gminie. 

5) w kategorii PROMOCJA PRZEZ SPORT mogą być zgłaszane osoby, które w wybitny 

sposób promują miasto i gminę poprzez uprawiane sportu, aktywność fizyczną, rekreację.  

§3 

1. W ramach kategorii SPORTOWIEC przewiduje się nw. podkategorie: 

1) U-13 (rocznik 2009 i młodsi), 

2) U-15 (rocznik 2007, 2008), 

3) U-18 (rocznik 2004, 2005, 2006), 

4) open (rocznik 2003 i starsze). 

 

2. W każdej z ww. podkategorii za zajęcie miejsc I - III przyznawane będą statuetki. 

Pozostałe osoby nominowane otrzymują wyróżnienia (dyplom). 

3. Treść tabliczki widniejącej na statuetce w kategorii SPORTOWIEC będzie wykonywana wg. 

wzoru odpowiednio: 

III miejsce/II miejsce/I miejsce 

w kategorii U-13/U-15/U-18/open 

za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2022 

data wydarzenia 

oraz inne elementy graficzne dopuszczone przez Kapitułę. 



4. Spośród osób nominowanych do kategorii SPORTOWIEC zostanie wyłoniony 

SPORTOWIEC ROKU, który otrzyma specjalną statuetkę z tabliczką o treści:  

Sportowiec Roku 2022  

za osiągnięcie wysokich wyników sportowych  

data wydarzenia 

oraz inne elementy graficzne dopuszczone przez Kapitułę. 

5. Treść tabliczki widniejącej na statuetce w kategorii TRENER będzie wykonywana wg. wzoru 

odpowiednio: 

III miejsce/II miejsce/TRENER ROKU 

za wybitne osiągnięcia trenerskie w roku 2022 

data wydarzenia 

oraz inne elementy graficzne dopuszczone przez Kapitułę. 

6. Treść tabliczki widniejącej na statuetce w kategorii WYDARZENIE SPORTOWE będzie 

wykonywana wg. wzoru odpowiednio:  

III miejsce/II miejsce/WYDARZENIE SPORTOWE ROKU 

za wybitną organizację wydarzenia sportowego w roku 2022 

data wydarzenia 

oraz inne elementy graficzne dopuszczone przez Kapitułę. 

7. Treść tabliczki widniejącej na statuetce w kategorii DZIAŁACZ SPORTOWY będzie 

wykonywana wg. wzoru odpowiednio: 

III miejsce/II miejsce/DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU 

za działalność na rzecz rozwoju sportu w gminie w roku 2022 

data wydarzenia 

oraz inne elementy graficzne dopuszczone przez Kapitułę. 

8. Treść tabliczki widniejącej na statuetce w kategorii PROMOCJA PRZEZ SPORT będzie 

wykonywana wg. wzoru odpowiednio:  

III miejsce/II miejsce/PROMOCJA PRZEZ SPORT ROKU 



za wybitną promocję gminy przez sport w roku 2022 

data wydarzenia 

oraz inne elementy graficzne dopuszczone przez Kapitułę. 

9. Statuetki i wyróżnienia (dyplomy) wręczane są przez Burmistrza Biskupca lub inne 

upoważnione przez niego osoby podczas uroczystej gali. Kapituła zastrzega sobie prawo do 

niewręczenia określonej statuetki w poszczególnych kategoriach. 

§4 

1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 lutego 2023 r. 

2. Zgłoszenia, do których załączone powinny być kopie dyplomów, certyfikatów lub innych 

dokumentów potwierdzających osiągnięcie, należy nadsyłać w zamkniętych kopertach z 

dopiskiem „GALA SPORTU 2022” na adres: Urząd Miejski; al. Niepodległości 2, 11-300 

Biskupiec, lub składać w pok. nr 10 - Obsługa Interesanta Urzędu Miejskiego. 

Dodatkowo niezbędne jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w formie 

edytowalnego dokumentu tekstowego z uporządkowanymi osiągnięciami sportowymi od 

najważniejszych (najwyższych rangą) do najmniejszych (niedopuszczalne są skany i 

kserokopie wypełnionych odręcznie kart zgłoszeniowych) oraz od 3 do 5 zdjęć ilustrujących 

zgłaszaną osobę/inicjatywę sportową w postaci elektronicznej, na adres e-mail: 

promocja@biskupiec.pl. 

3. Niepełne zgłoszenia, zawierające braki formalne lub dokonane w inny sposób niż wyżej 

opisany lub te, które wpłynęły po upływie wskazanego terminu, Kapituła pozostawia bez 

rozpoznania. 

4. Zaproszenie na GALĘ SPORTU 2022 zainteresowani otrzymają na przełomie 

marca/kwietnia 2023 roku. 

5. Lista wyróżnionych oraz zdobywców statuetek zostanie podana do publicznej wiadomości  

po GALI SPORTU 2022. 

§ 5 

1. Do nominacji „GALI SPORTU 2022” zgłoszeni mogą zostać tylko mieszkańcy miasta i 

gminy Biskupiec. Możliwe jest odstępstwo od tej zasady, jeśli osoba zgłoszona, mimo iż nie 

jest mieszkańcem miasta i gminy Biskupiec, ale funkcjonuje na jej obszarze, znacząco wyróżnia 

się bądź działa w sferach określonych niniejszym regulaminem. 



2. Do nominacji „GALI SPORTU 2022” zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać szkoły, 

stowarzyszenia, instytucje, rady sołeckie, organizacje społeczne, gospodarcze, sportowe, 

przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne. 

§6 

1. Organizator powoła Kapitułę, która dokona kwalifikacji do nominacji. 

2. Kapituła dokona przeglądu wszystkich zgłoszeń, które wpłyną w wyżej określonym terminie. 

3. W przypadkach uzasadnionych, Kapituła może poprosić osobę zgłaszającą o dodatkowe 

kopie dokumentów potwierdzających dane osiągnięcia. 

 

§7 

1. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu we własnym zakresie. 

2. Uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz upominki z zastrzeżeniem § 3 ust. 9. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji rozstrzygających.  

4. Wszelkich informacji udziela Justyna Niedzielska - Inspektor ds. promocji i informacji 

Urzędu Miejskiego w Biskupcu, tel. 89 715 01 20.  

5. Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania. 

        Burmistrz Biskupca 

    /-/ Kamil Kozłowski 


